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Prefácio 

 

Esta edição em formato e-book, sob o tema “Secretariado: transições e conexões” apresenta de 

forma pertinente a importância que deve ser dada à qualificação dos profissionais de secretariado, 

naquele que é o apoio direto à competitividade cada vez mais acentuada das organizações onde 

estes profissionais se inserem. 

De ressalvar a pertinência da formação superior nesta área profissional, onde importa seriamente 

definir aquelas que são as competências críticas e técnicas centrais da sua formação académica. 

Esta formação universitária terá de avaliar a gestão e a liderança, enquanto paradigmas que 

evidenciam a importância dos profissionais de secretariado, no apoio qualificado a estes modelos 

e paradigmas, acautelando os desafios que se colocam aos postos de trabalho administrativos em 

Portugal, na atual realidade do universo empresarial. 

Esta avaliação assentará naturalmente na recolha de diversas referências, considerando sempre 

as principais atribuições internacionais da profissão, sendo enquadradas num cenário de 

diagnóstico global de competências, atendendo a que o universo profissional do secretariado tem 

vindo a ser amplamente diversificado.  

Em 2020 a modalidade de trabalho remoto surge como uma nova realidade para as empresas e 

organizações, bem como para os profissionais de secretariado, também eles naturalmente se 

depararam com um evidente e notório processo de intensificação da atividade profissional.  

O profissional de secretariado tem um cariz profissional predominantemente intenso na sua 

essência, que permite, por parte dos empresários, aferir as competências adquiridas pelos 

estudantes e que são colocadas em prática quando se encontram em contexto de trabalho, sem 

esquecer a necessária adequação da estrutura curricular, àquelas que são efetivamente as 

necessidades das empresas. 

Em suma, o secretário/secretária está atualmente junto de quem toma as decisões nas 

organizações/empresas. Assim a sua postura refletirá a constante evolução e inovação no universo 

da gestão empresarial, das tecnologias de informação e dos novos instrumentos de trabalho, sem 

nunca perder de vista as relações humanas e a excelente gestão de relações interpessoais.  

Em resumo este profissional para além de estar habilitado academicamente, deverá ter a 

flexibilidade e capacidade de trabalhar em ambientes mais difíceis ou menos tranquilos, 

mantendo sempre o seu profissionalismo e a sua competência independentemente do ambiente 

que encontre a desempenhar as funções. 

 

Ana Paula Marques 

Presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Secretariado e Assessoria 
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Nota Introdutória 

O volume que agora se publica – Secretariado: Transições e Conexões – inclui textos 

apresentados nas IX e X Jornadas de Secretariado e Assessoria, que tiveram lugar na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro (ESTGA-UA), em maio de 

2019 e junho de 2020, respetivamente.  

Subordinadas aos temas Transformação digital – práticas, desafios e soluções, em 2019, e 

Capital humano, comunicação e digitalização, em 2020, as Jornadas de Secretariado e 

Assessoria que estão na génese dos trabalhos aqui compilados instituiram-se como fórum de 

partilha de reflexões e experiências em torno das mudanças em curso na área do Secretariado e 

do modo como este domínio se articula com outras áreas de atuação profissional.  

Esta iniciativa, dinamizada na ESTGA, anualmente, desde 2010, tem contribuído de forma 

evidente para o estabelecimento e reforço de redes de contactos, para a aproximação entre 

docentes, estudantes e profissionais de várias geografias e, sobretudo, para a consolidação – nas 

esferas académico-científica e profissional – de uma área que, sendo multidisciplinar e de 

convergência, tem vindo a ganhar cada vez mais relevo nas organizações contemporâneas. 

Assentes nesta multidisciplinaridade própria do domínio do Secretariado, os trabalhos que agora 

se publicam recobrem três grandes áreas – i) a caracterização, a partir de diferentes perspetivas, 

do perfil do profissional de Secretariado, conferindo especial enfoque aos desafios/oportunidades 

que a digitalização aporta a esta área; ii) a reflexão e discussão em torno de contextos e práticas 

na formação superior em Secretariado e iii) a interação do Secretariado com outras áreas de 

atuação/investigação. Trata-se, por isso de um conjunto de reflexões que permitindo conhecer 

melhor o domínio poliédrico do Secretariado, confere especial importância às mudanças 

ocorridas/em curso nesta área, as Transições, e ao modo como a mesma se relaciona, de forma 

mais ou menos regular e pervasiva, com outros domínios do saber e do fazer, as Conexões.  

Os trabalhos agora pubicados testemunham o interesse e o empenho com que, na ESTGA -UA, 

como noutras Instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais, se tem vindo a 

trabalhar, nos últimos anos, para o reforço da área do Secretariado e Assessoria, não apenas 

através da concretização de abordagens pedagógicas inovadoras, centradas no estudante e em 

permante articulação com as comunidades envolventes, mas também – e sobretudo – através do 

incremento das atividades de pesquisa e de investigação, sempre que possível associadas à 

realização de iniciativas científicas, como as Jornadas que estão na origem deste volume, e ao 

reforço do trabalho em rede.  

Na realidade, esta publicação é, acima de tudo, o resultado deste trabalho de convergência e de 

partilha de esforços. Por isso, agradecemos reconhecidamente a todos os colegas, estudantes e 

profissionais que apresentaram trabalhos nas IX e X edições das Jornadas de Secretariado e 

Assessoria, aos colegas que connosco colaboraram nas Comissões Científica e Organizadora 

desses eventos, e, sobretudo, aos colegas, de várias Instituições de Ensino Superior nacionais e 

internacionais que, nesta reta final do projeto, asseguraram a dupla revisão anónima de todos os 
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textos agora publicados. Naturalmente, deixamos também uma nota de agradecimento à Direção 

da ESTGA-UA, pelo encorajamento e pelo apoio na viabilização destes projetos.  

Acreditamos que este volume, em que convergem as vontades e os eforços dos vários 

interlocutores acima listados, se poderá assumir como (mais) um marco na evolução desta área 

do saber e do agir, cada vez mais em conexão com as demais e em permanente transição para 

novos patamares, com novos desafios e oportunidades. 

 

A coordenação 
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Resumo 

O presente trabalho procura evidenciar a importância da qualificação dos profissionais de 
secretariado para o apoio à competitividade das organizações. De facto, pretendemos 
identificar e caracterizar as competências críticas centrais na formação superior destes 
profissionais que lhes permitam adquirir a capacidade do apoio especializado para pensar e 
interpretar as organizações, identificar possibilidades de negócio e/ou de rentabilização das 
estratégias definidas. O estudo que agora apresentamos segue a metodologia quantitativa, 
fundamentando-se na pesquisa bibliográfica e exploratória e, além do suporte teórico, baseia-
se ainda nos resultados obtidos através de um inquérito por questionários a ex-alunos da 
licenciatura de secretariado de administração de uma instituição de ensino superior. 

Palavras-Chave: secretariado contemporâneo, competências críticas, apoio à gestão. 

Abstract 

Our paper seeks to highlight the importance of the qualification of secretarial professionals to 
support the competitiveness of organizations. In fact, we intend to identify and characterize 
the core critical competencies (hard skills) in the higher education of these professionals that 
allow them to acquire the capacity of specialized support for-profit organizations, identify 
business possibilities and / or profitability strategies. This work, in addition to the theoretical 
support, is also based on the results obtained through a questionnaire survey of former 
students of the bachelor's degree of administrative secretariat of a higher education 
institution. 

Keywords: contemporary administrative assistance, hard skills, management support. 

1. Introdução  

A função de secretariado e assessoria tem vindo, nos últimos anos, a sofrer transformações, as 

quais vão desde a adaptação das suas tarefas ao meio ambiente onde se insere (empresa, função 

pública, instituições sociais, etc.) até à extensão das suas competências a novas áreas de 

intervenção e desempenho, adquirindo outras aptidões e sendo-lhe concedida uma maior 

autonomia, mas também uma maior responsabilização nos resultados obtidos. De facto, o 

profissional de secretariado e assessoria dos nossos dias pouco tem a ver com o estereótipo criado 

do profissional que apenas recebia ordens diretas do seu chefe e tomava nota da agenda do seu 

superior (Santos, 2011). 

Atualmente, a função abrange muitas áreas de assessoria direta e indireta e exige não só uma 

formação adequada e aprofundada nesta área científica, técnica e profissional, mas também uma 

constante atualização e acompanhamento da evolução das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e ainda um comportamento permanentemente pró-ativo e assertivo no seu 

local de trabalho (Santos & Carvalho, 2015). 

mailto:psantos@estgl.ipv.pt
mailto:sconde@estgl.ipv.pt
mailto:aguedes@estgl.ipv.pt
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Também as empresas e organizações em geral se deparam com inúmeros desafios para 

conseguirem responder à concorrência, tornando-se sustentáveis e capazes de responder às 

exigências do mercado global e a clientes cada vez mais informados. A sua capacidade de resposta 

e sustentabilidade organizacional exigem, por sua vez, um planeamento estratégico contínuo e 

colaboradores qualificados e capazes de contribuírem para a sua diferenciação e afirmação 

perante os concorrentes. 

2. Referencial teórico 

Falar de ensino superior e dos seus desafios, nos nossos dias, implica perceber de que forma as 

licenciaturas (e até muitos mestrados, atualmente) são construídas, baseando-se em constructos 

teóricos de definição de objetivos e aquisição de competências. Qualquer ciclo de estudos é 

construído com base num conjunto de objetivos gerais, que se desdobram em objetivos 

específicos, trabalhados nas diferentes unidades curriculares, as quais ainda buscam estratégias 

e metodologias de trabalho que garantam o alcance desses objetivos e a verificação dos mesmos 

através de competências científicas, técnicas e pessoais. 

2.1 O conceito de competência e a qualificação superior 

O conceito de competência tem vindo a evoluir desde as décadas de 1970-1980, evidenciando-se 

como um lugar central neste processo de ensino aprendizagem. Le Boterf (1995) situa a 

competência numa encruzilhada, com três eixos formados pela pessoa (sua biografia, 

socialização), pela sua formação educacional e pela sua experiência profissional. A competência 

é, para este autor, o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas a montante 

pela aprendizagem e formação e a jusante pelo sistema de avaliações. Segundo ainda este autor, 

competência é um saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica saber como 

mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto 

profissional determinado. 

De acordo com os estudos de Mcclelland & Spencer (1990), a competência é uma característica 

subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na realização 

de uma tarefa ou em determinada situação. Com esta definição, diferenciava-se competência de 

aptidões: talento natural da pessoa, o qual pode vir a ser aprimorado, de habilidades, 

demonstração de um talento particular na prática e conhecimentos: o que as pessoas precisam 

saber para desempenhar uma tarefa. 

Nesse sentido, podemos definir uma competência como o conjunto de qualidades e 

comportamentos profissionais que mobilizam os conhecimentos técnicos e permitem agir na 

solução de problemas, estimulando desempenhos profissionais superiores e alinhados com a 

estratégia da organização (Camara, 2017, p. 15). Ou seja, as competências medem-se pelos 

resultados (outputs), mas para que esses comportamentos gerem desempenhos superiores é 

necessário que, a montante, existam valores, traços de personalidade, motivações e autoconceito 

capazes de lhes dar origem (inputs) (Ramos & Bento, 2006). De facto, as competências são vistas 

como a “faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações, etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações” (Perrenoud, 

1999, p. 13), às quais podemos associar o conceito de soft skills, que contribuem para a capacidade 

do indivíduo gerir e organizar momentos de aprendizagem, conceber mecanismos de 

diferenciação, trabalhar em equipa, participar na tomada de decisões (Kussmaul, 2020), bem 

como enfrentar os deveres éticos e dilemas da sua profissão.  

Em síntese, concordamos com a ideia de a competência ser “um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo” (Fleury & Fleury, 2001, 

p. 185), ou, de acordo com o quadro europeu das qualificações,  
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a capacidade comprovada de utilizar o conhecimento, as aptidões e as capacidades 

pessoais, sociais e/ou metodológicas, em situações profissionais ou em contextos de 

estudo e para efeitos de desenvolvimento profissional e/ou pessoal. No âmbito do Quadro 

Europeu de Qualificações, descreve-se a competência em termos de responsabilidade e 

autonomia (Comissão Europeia, 2009, p. 11). 

Perante estes critérios, a Escola, enquanto instituição de promoção da cidadania, tem um papel 

central na formação e consolidação das competências, concedendo aos seus alunos espaços e 

momentos que lhes permitam intervir na comunidade, de acordo com as necessidades indicadas 

por esta, nas áreas onde se estão a especializar, potencializando simultaneamente a sua 

empregabilidade e mesmo a inclusão e coesão sociais.  

Ou seja, a formação superior deve promover 

a aquisição de uma gama de aptidões e competências que vão desde a consolidação das 

designadas hard skills ou competências técnicas (profissionais) (passando, na formação 

qualificada de secretariado, pelas competências ao nível da organização e da gestão do 

tempo, da avaliação e da produção de informação, pelas competências ao nível do 

planeamento ou da gestão documental), até às soft skills ou competências 

comportamentais (interpessoais) – competências comunicacionais e negociais, aptas a 

desempenhar funções de gestão de conflitos ao nível das organizações (Santos & Bonito, 

2010, p. 114). 

Essa conjugação de saberes implica, por isso, a própria conjugação de esforços entre as 

instituições de ensino e as entidades/organizações empregadoras, promovendo-se uma 

cooperação estratégica para melhorar a competitividade, a qualidade e a produtividade de todos 

os stakeholders presentes no mercado, através de uma responsabilidade partilhada, onde se 

evidenciam três vetores indissociáveis: o saber interagir, o poder interagir e o querer interagir (Le 

Boterf, 2001). 

Nessa formação superior, teremos de apostar em diversos métodos que convirjam na aquisição e 

consolidação de todas as competências profissionais, preparando os futuros profissionais a três 

níveis fundamentais: aliando o saber-saber (conhecimentos científicos), o saber-estar (postura e 

assertividade) e o saber-fazer (realização de tarefas enquanto profissionais especializados) de 

forma integrada. Desta forma, o aluno e futuro profissional conseguirá mobilizar e conjugar todas 

essas capacidades para conseguir resolver novas situações (Le Boterf, 2001), ou seja, conseguir 

mobilizar os conhecimentos perante qualquer situação, no momento certo e com discernimento 

(Perrenoud, 1999). 

2.2 O secretariado contemporâneo e a gestão organizacional 

Desempenhar funções de secretariado num mundo globalizado evidencia a importância, em 

qualquer organização e em qualquer área económica, da necessidade da qualificação desses 

mesmos profissionais, ao nível superior. Essa qualificação exige uma multidisciplinaridade 

suficientemente abrangente e capaz de responder a todas as exigências que estes profissionais 

enfrentam no seu dia para agir perante cenários complexos, usando todo o conhecimento teórico 

adquirido para resolver situações concretas. 

o secretário contemporâneo será o profissional que desenvolve a sua atividade na área do 

apoio administrativo e da assessoria direta e que se pauta pela eficiência, pela 

compreensão e visão sistémica da organização onde desempenha a sua atividade e que 

contribui de forma pró-ativa e assertiva para a obtenção dos objetivos estratégicos 

organizacionais. Com esta proposta de definição, não queremos dizer que o secretário 

substitui os profissionais especializados de cada área do saber, mas sim apoia no alcance 

dos objetivos, facilita a realização das iniciativas para alcançar as metas e indicadores 
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traçados e promove a eficiência comunicacional nas organizações (maximizando 

recursos, contribuindo para a boa imagem integrada e constituindo-se como elo 

comunicacional aos níveis intra e extraorganizacional) (Santos, 2014, p. 19). 

Adaptar as competências destes profissionais qualificados às exigências do mercado global e 

digital é um desafio constante, já que as exigências da economia circular demandam às 

organizações, independentemente da sua natureza jurídica, objeto e área de atuação, o 

desenvolvimento de estratégias centradas nas preocupações de eficiência, competitividade e 

sustentabilidade.  

De facto, se no passado os profissionais de secretariado tinham funções centradas na área 

meramente administrativa (atendimento e organização do trabalho diário), hoje em dia eles 

tornaram-se profissionais que podem fazer a diferença na gestão diária da organização e mesmo 

na planificação de caminhos para o futuro da mesma organização, apresentando alternativas para 

aumentar a eficiência do trabalho e das decisões tomadas, transmitindo segurança a todos os 

elementos da sua organização, bem como aos próprios stakeholders (Santos, 2014, pp. 34-37). 

Analisemos, por isso, de forma sucinta, as diversas áreas e ferramentas básicas de apoio à gestão 

organizacional e que devem fazer parte da preparação/qualificação do secretário. 

A gestão estratégica de qualquer organização encontra-se intimamente ligada às estratégias 

definidas para implementar nessa organização, sendo que uma vantagem derivada deste facto é a 

própria organização colocar-se numa melhor posição ao enfrentar uma mudança, pois as 

estratégias são pensadas, tendo em conta objetivos futuros, ou seja, é definido um plano 

estratégico para a organização, que engloba objetivos, metas, ações e previsão de resultados 

(Oporto, 2014).  

O planeamento estratégico [...] [é] um processo de responsabilização, temporização e 

sistematização das atividades, nos médio e longo prazos, baseado na análise de toda a 

informação recolhida e processada sobre os recursos, capacidades e competências da 

organização, assim como sobre o mercado, os seus agentes e as tendências ambientais 

(Carvalho, 2012, p. 22). 

É também uma estratégia a boa identificação dos stakeholders de uma organização, tenha ela ou 

não fins lucrativos. Na década de 1980, Freeman propôs a Teoria dos Stakeholders onde 

salientava que, para existir efetividade numa organização, estas necessitam de ter em atenção as 

ligações que podem de certa forma afetar a organização ou serem afetadas pelas atividades da 

mesma (cit. por Oporto, 2014). 

A gestão estratégica proporciona, por isso, vantagem e um melhor posicionamento competitivo 

para uma organização, mas para a delineação de um plano estratégico é necessário anteriormente 

preparar a análise e reflexão sobre factos internos e externos da organização, levando a própria 

organização a uma diferenciação perante as demais, tornando-se única (Azeitão & Roberto, 

2009). Em todas as etapas da definição, implementação e monitorização deste planeamento, a 

capacitação e proatividade do secretário será uma mais valia para qualquer organização. De todas 

as ferramentas e estratégias existentes atualmente, apresentamos alguns exemplos que poderão 

ajudar o secretário nas suas funções de apoio à gestão. 

A primeira ferramenta é o balanced scorecard (BSC). Com o decorrer dos anos foi necessário 

melhorar a forma de controlar os sistemas de gestão a longo prazo, a área financeira já não podia 

ser a única a ser tida em conta, pois apresentava uma perspetiva do passado, não estando em 

plena sintonia com os objetivos futuros, ou seja, as organizações necessitavam de ser vistas de 

forma holística, envolvendo todas as partes que as compõem. Desta forma, começaram a ganhar 

relevância aspetos como o produto/serviço, o cliente e as capacidades dos colaboradores. O 

Balanced Scorecard surge na década de 1990, proposto por Kaplan e Norton, como um novo 

modelo de gestão que tem em conta aspetos não só financeiros e internos e externos à 
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organização, englobando quatro perspetivas: a financeira, a dos clientes, a dos processos internos 

e a da aprendizagem e crescimento (Azeitão & Roberto, 2009). Apesar de ter sido criado para 

responder aos desafios das organizações com fins lucrativos, esta ferramenta pode ser também 

adaptada e utilizada para organizações sem fins lucrativos, já que permite mapear e sistematizar 

um plano integrado, capaz de ser implementado de forma exequível, congregando todos os 

recursos da organização.  

Este é, assim, um modelo que pretende atingir o desenvolvimento da organização e para o colocar 

em prática é preciso a análise anterior à organização e ao meio externo, só assim é possível definir 

uma estratégia, sendo que é também importante que exista na organização uma missão bem 

definida e valores na base da sua criação (Azeitão & Roberto, 2009). 

Ao aliarmos a esta planificação um conhecimento do meio organizacional e transacional, através 

da análise SWOT e da matriz TOWS, de determinada organização e/ou mercado, ser-nos-á mais 

percetível aquilo a que teremos de responder a curto, médio e longo prazo. Este plano bem 

organizado proporciona uma visão sistémica sobre onde os esforços devem estar focados, bem 

como se deve observar e aproveitar as oportunidades e potencializar os pontos fortes. A 

organização e elaboração deste plano torna-nos menos vulneráveis, pois os problemas podem ser 

previstos com antecedência (Pinto, 2009) e definidas estratégias e iniciativas que lhes consigam 

responder.  

No que concerne à gestão de recursos humanos, o secretário poderá também desenvolver um 

suporte importante, desde o recrutamento e seleção, até à formação, a certificação e a 

requalificação. Além disso, o secretário pode ainda colaborar noutro processo inerente ao 

acolhimento de um novo colaborador – a aprendizagem organizacional, que se constata como 

sendo o envolvimento, a assimilação das práticas, costumes e conhecimentos sobre as dinâmicas 

organizacionais (Fernandes, Pereira, Almada, & Zsembera, 2015). 

Este tipo de gestão é um processo organizacional complexo e, com o passar do tempo, este 

conceito tem vindo a sofrer alterações, essencialmente, no que diz respeito à gestão de pessoas. A 

função de recursos humanos remete para uma atividade que emerge ou da necessidade 

organizacional, ou da atividade funcional ou de departamento. Desta forma, é algo que não se 

limita apenas a um departamento mas que se espalha por toda organização, sendo uma função 

executada por todos os colaboradores (Cardoso, 2012). 

A gestão de recursos humanos tem um papel fundamental entre os colaboradores e a organização, 

neste sentido tem a seu encargo a implementação das políticas, o suporte da cultura 

organizacional mediante a valorização e competitividade dos colaboradores e da consequente 

competitividade organizacional. Neste sentido, deve promover o envolvimento, a adaptação, a 

flexibilidade e a solidez para que os resultados atingidos sejam positivos (Cardoso, 2012). Isto é, 

o desenvolvimento e potencialização do capital humano têm um papel estratégico para atrair, 

reter e motivar as pessoas de acordo com as metas e objetivos da organização, contribuindo para 

que estes sejam atingidos (Bose, 2004).  

Perante todos estes desenvolvimentos e desafios, torna-se clara a necessidade da qualificação 

superior em secretariado assegurar uma formação científica e técnica abrangente, fundamentada 

na sustentação de competências que preparem o profissional para um apoio especializado à gestão 

estratégica de qualquer organização. De facto, se, por um lado, o secretário não substitui o gestor 

ou executivo, por outro, terá também de dominar todas as ferramentas gerais de gestão para 

garantir uma assessoria e apoio eficientes a esse mesmo executivo. 
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3. Metodologia 

O presente estudo, centrado no problema da adequação permanente dos profissionais de 

secretariado à evolução organizacional e digital do mercado de trabalho, procura responder à 

questão: “Quais as competências essenciais para o desempenho da função de secretariado, num 

mercado de trabalho global, onde as organizações necessitam de encontrar mecanismos de 

sustentabilidade e eficiência?”. 

Face ao exposto, foram definidos os seguintes objetivos: 1) Perceber o impacto do mundo 

globalizado nas funções do profissional de secretariado; 2) Identificar as necessidades sentidas 

pelos profissionais de secretariado no mercado de trabalho; 3) Identificar as competências 

nucleares da função e qualificação em secretariado na atualidade. 

O estudo que agora apresentamos segue a metodologia quantitativa, fundamentando-se também 

na pesquisa bibliográfica. Além do enquadramento bibliográfico sobre a concetualização da 

“competência”, do secretariado contemporâneo e dos conhecimentos básicos sobre a gestão 

sustentável de uma organização, foi também realizado um inquérito por questionário aos 

licenciados em secretariado de administração, desde 2009 a 2018, de uma instituição de ensino 

superior. Esta delimitação temporal resulta do período em que esta licenciatura foi lecionada em 

regime noturno, adaptada ao paradigma de Bolonha e devidamente acreditada pela Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em Portugal. Definimos este período também pelo 

facto do perfil dos alunos ser diferente, a partir do momento em que esta licenciatura passou a 

funcionar em regime diurno. 

Assim, em termos de delimitação do universo, o inquérito por questionário foi enviado, via e-

mail, para todos os licenciados, tendo sido solicitado o seu preenchimento (voluntário) durante o 

mês de março de 2019. Este universo é composto por um total de 190 indivíduos, sendo 58 

homens e 132 mulheres. 

O inquérito por questionário divide-se em 3 secções, nomeadamente: a) Caracterização 

sociodemográfica do respondente (idade, sexo e experiência profissional); b) Competências 

críticas do secretariado, onde foi solicitado que cada respondente selecionasse as 5 opções que 

considerasse nucleares para o desempenho da profissão; e c) Áreas de formação, onde foi pedido 

para que os respondentes identificassem as áreas de formação que têm sido mais importantes no 

desempenho das funções de secretariado. 

Como a resposta ao questionário era voluntária, não calculámos qualquer valor amostral, já que 

o nosso universo correspondia à amostra em estudo, tendo-se obtido um total de 53 respostas. 

4. Apresentação e discussão dos resultados 

Do total de respostas, a maioria dos respondentes é do sexo feminino, como podemos verificar na 

figura 1. 

 

Figura 1. Sexo dos respondentes. 

[Fonte: elaboração própria] 
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Em relação à idade (figura 2), quase metade dos inquiridos tem idades até aos 35 anos, enquanto 

27,5% tem 46 ou mais anos e 23,5% pertence à faixa etária entre os 26 e 35 anos de idade.  

 

Figura 2. Faixa etária. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

Embora todos os inquiridos estejam empregados, 9,8% afirmam que após o término da sua 

licenciatura ainda não desempenharam funções de secretariado. Ao nível do número de anos de 

experiência na área, a maioria das respostas concentra-se na opção de “mais de 10 anos”, o que 

demonstra que muitos dos licenciados desta licenciatura já tinham desempenhado funções de 

secretariado antes da sua qualificação superior (figura 3). 

 

Figura 3. Anos de experiência na área do secretariado. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

Questionou-se também se consideravam que o plano de estudos frequentado era adequado às 

necessidades do mercado de trabalho. A este respeito 98% responderam que sim. Todavia, 

queremos sublinhar que uma das respostas indicou a opção “não”, fundamentando com o facto 

da necessidade do reforço das unidades curriculares de Língua Portuguesa e Inglesa, ao nível da 

formação técnica e específica para o secretariado. De facto, concordamos com a importância 

basilar de qualquer profissional de secretariado dominar estes dois idiomas, para conseguir 

desempenhar todas as tarefas que sejam entregues. 

No referente às competências críticas do secretariado (figura 4), foram elencadas 18 opções, 

solicitando-se aos inquiridos que selecionassem aquelas que lhes são mais exigidas no seu 

quotidiano profissional. Das 51 respostas, as competências mais escolhidas foram as seguintes: 

Polivalência (54,9%); Domínio das TIC (e atualização permanente) (54,9%); Capacidade de 

trabalho em equipa (45,1%); Capacidade de gestão do tempo e do trabalho (45,1%); 

Comportamento ético e respeito pelo sigilo profissional (39,2%); Capacidade de resolução de 

problemas (39,2%); Domínio de, pelo menos, 2 idiomas (37,3%); e Capacidade de Inovação e 

iniciativa (35,3%). 
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Figura 4. Competências críticas analisadas. 

[Fonte: elaboração própria; Adaptado de Santos, 2014] 

 

Perante estas escolhas, verificamos que o mercado do trabalho continua a exigir dos profissionais 

de secretariado uma enorme polivalência e desenvolvimento das tarefas tradicionais. Contudo, a 

preocupação com a inovação e a capacidade de iniciativa destes profissionais é também uma 

preocupação crescente, já que o mesmo profissional tem de garantir a sua habilidade de 

comunicar em vários idiomas, bem como para usar todas as ferramentas tecnológicas para gestão 

e agilização do trabalho. A estas competências acrescentam-se ainda a exigência de saber 

trabalhar e gerir equipas, transmitindo segurança através de um comportamento ético e respeito 

pelo sigilo profissional. 

Todas essas competências críticas apontam para o facto de as organizações esperarem dos 

profissionais de secretariado o domínio de competências abrangentes de apoio e suporte à decisão 

e à gestão do trabalho e das próprias organizações, o que implica que além das tradicionais hard 

skills, o mercado de trabalho exige que a eficiência do secretário passe também pelas soft skills. 

Finalmente, em relação às áreas de formação que são mais solicitadas no desempenho das suas 

funções de secretariado, das 29 opções apresentadas, aquelas que tiveram o maior número de 

respostas foram: técnicas de comunicação escrita, utilização das TIC na ótica do utilizador, Língua 

Portuguesa, Técnicas de comunicação oral, Gestão de recursos humanos, Língua Inglesa, 

Tecnologias Multimédia e Negociação. Com isto, verificamos que as competências 

comunicacionais continuam a ter um grande peso, sejam elas formais ou informais, orais ou 

escritas, através de diferentes canais. Além disso, a indicação da gestão de recursos humanos  e da 

Negociação corrobora o papel que esta profissão presta no apoio à gestão e à implementação das 

estratégias organizacionais de negócio. Face a todas estas áreas, é claro que se torna 

imprescindível o domínio das TIC no desempenho de todas as tarefas e funções associadas ao 

quotidiano laboral. 
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Figura 5. Áreas de formação mais solicitadas no desempenho das funções de secretariado 

[Fonte: elaboração própria] 

 

Consideramos, assim, que os resultados recolhidos refletem a realidade do mercado de trabalho, 

especialmente na região norte e interior do nosso país. Isto é, o tecido empresarial da região 

(marcado essencialmente por pequenas e médias empresas e organizações de pequena e média 

dimensão) tem ainda muitas dificuldades/constrangimentos para a implementação/aposta nas 

TIC (empresas 4.0), o que se vislumbra nas dificuldades de sustentabilidade e mesmo de 

internacionalização das empresas. 

Apesar da resistência que ainda persiste (falta de recursos das empresas, desconhecimento das 

potencialidades da Internet das Coisas (IoT) e das TIC e/ou mesmo falta de visão estratégica dos 

administradores e gestores) por parte de muitas organizações em aderir à economia digital, ela é 

uma realidade que exigirá, a curto e médio prazo, uma reorganização da forma de trabalhar da 

maioria das organizações e, por consequência, também uma preparação adequada destes 

profissionais de secretariado. 

5. Considerações finais 

Pensar em secretariado e em percursos académicos para a sua preparação, nos dias de hoje, exige 

um pensamento multidisciplinar e interdisciplinar. De facto, qualificar profissionais nesta área, 

que estejam preparados para todos os desafios e demandas do mercado de trabalho, exige que as 

instituições de ensino superior definam percursos formativos (desde os cursos técnicos de 

especialização superior até à formação pós-graduada) capazes de conceder uma visão sistémica e 

organizacional aos futuros profissionais, além de uma capacidade de adaptação a qualquer 

ambiente profissional (desde as organizações locais até àquelas que tenham uma abrangência 

global). Toda a formação e qualificação terá sempre de basear-se na consolidação do 
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conhecimento através de competências adequadas à abrangência de funções desempenhadas 

pelos secretários e multiplicidade de ambientes organizacionais onde poderão desempenhar as 

mesmas tarefas. 

Assim, de acordo com a questão de partida definida, “Quais as competências essenciais para o 

desempenho da função de secretariado, num mercado de trabalho global, onde as organizações 

necessitam de encontrar mecanismos de sustentabilidade e eficiência?”, verificamos com este 

estudo exploratório inicial que as organizações exigem proficiência comunicacional e tecnológica, 

evidenciando-se a multiplicidade de tarefas que o secretário contemporâneo poderá ser chamado 

a apoiar. 

Todas as competências críticas analisadas, bem como as áreas de formação escolhidas para este 

estudo, são consideradas pelos autores como cruciais na qualificação dos secretários e para a 

eficiência no desempenho da profissão. A redefinição de negócios e de estratégias competitivas e 

a própria melhoria na sustentabilidade organizacional será uma das principais consequências 

desta qualificação, desde que as próprias organizações reconheçam a importância de apostar em 

profissionais qualificados e devidamente preparados para o desempenho de todas as tarefas que 

hoje em dia estão associadas ao secretariado, além de ser reconhecido também o valor 

acrescentado que é o apoio do secretariado como meio facilitador da tomada de decisões, de 

identificação de oportunidades de negócio e de redução do tempo e dos recursos nos 

procedimentos laborais.  

Como limitações deste estudo inicial, gostaríamos de sublinhar o facto de o mesmo ter abrangido 

apenas os licenciados de uma das Instituições de Ensino Superior Politécnico, em Portugal, que 

oferece formação superior em secretariado. Assim, é nosso propósito futuro alargar este estudo, 

através de parcerias, aos licenciados de todas as instituições politécnicas com ofertas formativas 

iguais e/ou similares, procurando apresentar um retrato da realidade destes profissionais, com 

maior representatividade nacional. Além disso, consideramos ainda necessário aprofundar e 

enriquecer o instrumento de recolha de dados utilizado, incluindo outras questões, variáveis e 

mesmo outras competências que sejam consideradas pertinentes, bem como promover um 

conhecimento mais alargado acerca das necessidades do mercado de trabalho, através da inserção 

neste estudo de outros stakeholders (empresas e entidades da administração pública, entre 

outros), analisando também a sua perceção acerca das temáticas em estudo. 
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Resumo 

O mundo do trabalho, tal como o conhecemos hoje, exige às organizações uma constante 
adaptação e busca de novas formas de trabalho, por forma a responder às vicissitudes sociais 
e a garantir a sobrevivência e competitividade organizacional. Os próprios profissionais, em 
geral, e os de secretariado, de forma concreta, têm de saber responder a essas mudanças, 
preparando-se para assumir responsabilidades acrescidas e para se adaptar a novos modelos 
de trabalho.  

O presente trabalho procura analisar os paradigmas contemporâneos de gestão e liderança e 
evidenciar a importância dos profissionais de secretariado no apoio qualificado a esses 
modelos e paradigmas. Assim, além de identificar e caracterizar as principais teorias de 
gestão e liderança, pretendemos identificar as competências críticas do secretário para 
colaborar de forma eficiente no apoio à gestão das organizações.  

O estudo que agora apresentamos segue uma metodologia humanístico-interpretativa, 
fundamentando-se na pesquisa bibliográfica e reflexiva através da qual, além do suporte 
teórico acerca das principais teorias de gestão e liderança, pretende apresentar uma 
correspondência e associação das competências do secretário a esses modelos de trabalho, 
apresentando ainda propostas de ferramentas práticas de trabalho para apoiar a ação e o 
desempenho do secretário. 

Palavras-Chave: secretariado contemporâneo, competências, paradigmas de gestão e 
liderança. 

Abstract 

The world of work, as we know it today, requires organizations to constantly adapt and search 
for new ways of work, in order to respond to social changes and to ensure organizational 
survival and competitiveness. Professionals themselves, in general, and the secretarial 
assistants, in a concrete way, must know how to respond to these changes, preparing 
themselves to assume increased responsibilities and to adapt to new work models. 

The present work seeks to analyze contemporary management and leadership paradigms and 
to highlight the importance of secretarial professionals in the qualified support of these models 
and paradigms. In fact, in addition to identify and characterize the main theories of 
management and leadership, we intend to identify the necessary skills so that an 
administrative assistant can efficiently support the management of organizations.  

The study that we now present follows the humanistic-interpretative methodology, based on 
bibliographic and reflective research through which, in addition to theoretical support about 
the main management and leadership theories, it intends to present a correspondence and 
association of the secretary's skills to these work models, as well as practical work tools 
proposals to support the secretarial assistant’s action. 

Keywords: contemporary administrative assistance, hard and soft skills, management, and 
leadership paradigms. 
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1. Introdução  

Desempenhar funções de secretariado e/ou de assessoria exige uma adaptação aos mais diversos 

ambientes profissionais e à realização de múltiplas tarefas. Dentro das competências mais 

importantes que consideramos para o secretário contemporâneo (Santos, 2019), o apoio direto à 

gestão e o desenvolvimento de competências de liderança e inovação/criatividade são duas áreas 

centrais neste processo de afirmação profissional.  

No presente trabalho, iremos procurar analisar, portanto, os paradigmas contemporâneos de 

gestão e liderança e evidenciar a importância dos profissionais de secretariado no apoio 

qualificado a esses modelos e paradigmas. Além de identificar e caracterizar as principais teorias 

de gestão e liderança, pretendemos identificar as competências do secretário que estão associadas 

ao desempenho dessas tarefas e ao apoio à gestão das organizações.  

2. Referencial teórico 

Pensar a forma mais adequada de organizar e colocar em funcionamento uma organização tem 

sido uma preocupação que acompanha a evolução empresarial e organizacional desde a revolução 

industrial e muitos são os teóricos que procuraram contribuir com a definição de modelos que 

maximizem os resultados e rentabilizem recursos. 

2.1 Modelos gerais de gestão 

As teorias e modelos de gestão clássicos defendem que a gestão ocorre num ambiente 

organizacional estruturado e com funções prescritas, estando direcionado para a consecução de 

metas e objetivos e influenciando os esforços de outras pessoas. Taylor acreditava na importância 

de encontrar a forma mais eficiente de concluir cada tarefa e, para isso, os gestores deveriam, 

além de destinar o trabalho a cada colaborador, de acordo com as suas habilidades e aptidões 

(divisão do trabalho), identificar a melhor forma de o fazer, bem como avaliar o desempenho 

individual, com base na quantidade e qualidade do trabalho produzido (remunerando cada 

trabalhador de acordo com esses resultados). Henry Fayol concentrou a sua teoria na estrutura 

organizacional, como elemento vital para a produtividade e sucesso, pelo que todos os 

trabalhadores (que deviam ter elevada capacidade técnica) deviam estar alinhados com os 

objetivos organizacionais e a hierarquia (que devia ter uma elevada capacidade administrativa) 

(Fernandes, 2007; Teixeira, 2015). Weber, por seu lado, enfatizou a importância da ordem, da 

racionalidade e da consistência, baseadas numa hierarquia de comando, que garantisse ainda o 

apoio e o desenvolvimento dos trabalhadores, os quais teriam responsabilidades de acordo com 

as competências e habilidades demonstradas (Teixeira, 2015). 

A segunda abordagem teórica refere-se às teorias comportamentalistas, que procuraram dar um 

novo enfoque à gestão, através das ciências do comportamento e da interação humana. Elton 

Mayo, um dos seus precursores, desenvolveu a sua teoria baseada no Efeito Hawthorne, para 

demonstrar que a produtividade dos trabalhadores aumentava sempre que os trabalhadores se 

sentiam ouvidos e valorizados (Teixeira, 2015). 

Maslow enquadra-se também nesta abordagem, com a Hierarquia das Necessidades Humanas 

(que apresenta enquanto pirâmide), através da qual explica que, se, num dado momento, 

nenhuma das necessidades de uma pessoa estiver satisfeita, a pressão irá manifestar-se no sentido 

de satisfazer a que for mais premente e as necessidades mais elevadas somente influenciam o 

comportamento quando as necessidades mais baixas estão relativamente satisfeitas. Assim, para 

o gestor motivar um trabalhador deve conhecer o nível da hierarquia que ele está a focalizar 

(Pardee, 1990; Lussier, 2019). 
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O contributo de Likert, por seu lado, apresenta uma proposta onde são descritos 4 sistemas (desde 

o sistema autoritário até ao participativo). A inovação desta proposta é a associação de um tipo de 

líder a cada sistema de gestão, pelo que esta proposta teórica é também importante na análise dos 

contributos teóricos acerca da liderança (Likert, 1977).  

Na terceira abordagem – Teoria dos Sistemas – existe uma procura de síntese entre as duas 

abordagens anteriores (clássica e comportamentalista), concentrando-se na complexidade e 

interdependência das interações, demonstrando que um sistema é composto por grupos de 

atividades/partes que interagem de forma regular ou interdependente e que formam o todo 

emergente, pelo que compreender a dinâmica de cada sistema será de extrema importância para 

o saber gerir de forma eficiente (Zhang, Jiang, & Luo, 2017; Teixeira, 2015). 

A quarta abordagem – a Teoria de Contingência – defende que as organizações bem-sucedidas 

adotam estruturas que são uma resposta apropriada a várias contingências, que influenciam as 

suas necessidades e funcionamento. Para a definição dessas estruturas, será sempre necessário 

um diagnóstico das pessoas, do trabalho/tarefas, da tecnologia e do meio envolvente, para que 

sejam desenhadas soluções apropriadas (McAdam, Miller, & McSorley, 2019). 

Finalmente, gostaríamos de referir o contributo de Henry Mintzberg, que procurou definir os 

papéis que podem ser desempenhados pelos gestores (Teixeira, 2015). Este autor apresentou um 

modelo onde organizava as empresas em 5 estruturas diferentes, de acordo com a sua dinâmica 

de gestão, sendo que qualquer modelo de gestão pressupunha: o nível estratégico, a gestão diária 

desenvolvida pelas direções, o nível operacional, a estrutura técnica e a equipa de apoio 

administrativo (Mintzberg, 1987). 

2.2 Teorias básicas de liderança  

A liderança é genericamente vista como um conjunto de processos e comportamentos utilizados 

por um indivíduo para motivar, inspirar e influenciar o comportamento de outros e, dessa forma, 

alcançar mais facilmente os objetivos da organização. Pela sua forma de atuação, espera-se que o 

líder aumente a capacidade organizacional de responder a novos desafios, bem como a própria 

motivação e envolvimento dos colaboradores para alcançar os objetivos. 

A teoria comportamental, ou Grelha de Gestão de Blake e Mouton (Singh & Useem, 2016; Stowell 

& Mead, 2016), procura realçar a “Gestão de equipa”, sendo considerado o estilo mais eficaz, já 

que o líder considera que a capacitação, comprometimento, confiança e respeito são os elementos-

chave na criação de um ambiente de equipa que resultará automaticamente em alta satisfação e 

produtividade dos colaboradores (Singh & Useem, 2016; Stowell & Mead, 2016).  

A abordagem situacional defende que a perceção das expetativas de um colaborador entre o seu 

esforço e a sua performance é altamente afetada pelo comportamento do líder, o qual deve 

esclarecer os caminhos para alcançar as metas e remover possíveis obstáculos ao desempenho, 

através do fornecimento de informações, apoio e recursos necessários. Numa situação onde os 

colaboradores têm fraca capacidade/experiência ou fraca coesão enquanto equipa, podemos 

adotar um estilo de liderança de suporte/solidário; enquanto o estilo participativo é adequado 

para ambientes com elevado número de tarefas não rotineiras; e o estilo diretivo será o mais 

indicado para eliminar regras criadas pela equipa de trabalho que coloquem em causa os objetivos 

a atingir (Bromiley & Rau, 2018; Carvalho, 2012; Couch & Citrin, 2020).  

A teoria transacional é baseada num sistema de recompensas e punições e o poder destes líderes 

resulta das suas autoridade e responsabilidade formais na organização. Segundo esta teoria, são 

identificados 4 estilos de liderança: Recompensas Contingentes; Gestão ativa por exceção; 

Laissez-faire; e Gestão passiva por exceção. As principais limitações apontadas a esta teoria 

referem que os líderes transacionais enfatizam em demasia as metas de curto prazo, não 

promovem a criatividade dos colaboradores e a única "transação" entre o líder e os colaboradores 
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é o dinheiro que os últimos recebem pelo seu esforço (Azeitão & Roberto, 2009; Bromiley & Rau, 

2018; Singh & Useem, 2016).  

A teoria transformacional, por seu lado, baseia-se na ideia de que a criação de uma força de 

trabalho de alto desempenho tornou-se extremamente importante para qualquer organização e, 

por isso, os líderes de negócios devem ser capazes de inspirar os membros da organização a ir 

além dos requisitos das suas tarefas. Estes líderes devem exibir e desenvolver, então, 4 fatores: 

influência idealizada, estímulo intelectual, consideração individualizada e motivação inspiradora 

(Singh & Useem, 2016; Stowell & Mead, 2016).  

Dentro das teorias comportamentais, realçamos o modelo ‘Continuum of leadership behaviour,’ 

no qual se apresenta uma série de ações relacionadas com o grau de autoridade usado pelo gestor 

e com a área de liberdade disponível para os subordinados na tomada de decisões: o lado esquerdo 

mostra um estilo em que o controlo é mantido pelo gestor e o lado direito mostra a liberdade dos 

subordinados. No entanto, nenhum dos extremos é absoluto e a autoridade e a liberdade têm as 

suas próprias limitações (Tannenbaum & Schmidt, 1958). 

Por fim, destacamos ainda o contributo dos trabalhos de Likert e de Mintzberg. Por seu lado, 

Likert associa um tipo de liderança diferente a cada um dos seus quatro sistemas de gestão, 

evidenciando a diferenciação de atuação do líder de acordo com os objetivos que se pretendem 

alcançar em cada momento. Por outro lado, a abordagem de Mintzberg coloca em destaque o 

indivíduo e a motivação (papéis interpessoais), a comunicação (papéis informacionais) e a 

liderança e a tomada de decisões (papéis decisórios). 

Uma das principais funções dos gestores é dirigir e direcionar meios para motivar, liderar e 

comunicar, mas nem todos são capazes de alcançar os mesmos resultados na motivação dos seus 

colaboradores, pois não conseguem associar às capacidades de gestão aquelas associadas à 

liderança, elemento considerado chave para o sucesso organizacional. 

Os gestores de topo fazem a diferença nas organizações, mas uma liderança forte é importante em 

todos os níveis de gestão, isto é, enquanto a gestão promove a estabilidade, a ordem e a resolução 

de problemas, a liderança promove visão, criatividade e mudança, questionando o status quo com 

o objetivo de conduzir a estruturas organizacionais mais produtivas e socialmente responsáveis. 

Não queremos, no entanto, com isto dizer que a liderança deva substituir a gestão, mas antes 

agregar-lhe valor, já que a gestão ajuda a organização a cumprir os seus compromissos e a 

liderança pode ajudar a conduzi-la no futuro. 

2.3 Competência 

O desempenho de uma profissão exige do indivíduo o domínio de um conjunto de conhecimentos 

teóricos, científicos e técnicos que lhe permitam responder da forma mais eficiente possível a 

situações reais, no mercado de trabalho. Essa capacidade é colocada à prova constantemente, na 

medida em que cada vez mais são exigidas novas capacidades, competências e aptidões para 

responder a um mercado mais exigente e desafiante. 

De acordo com os estudos de Spencer, Mcclelland & Spencer (1990), a competência é considerada 

como uma característica implícita a uma pessoa que é casualmente relacionada com o 

desempenho superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação. Por outro lado, a 

competência pode ser apresentada como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo” (Fleury & Fleury, 2001, p. 189). 

Assim, a competência será o conjunto de qualidades e comportamentos profissionais que 

mobilizam os conhecimentos técnicos e permitem agir na solução de problemas, estimulando 
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desempenhos profissionais superiores e alinhados com a estratégia da organização (Camara, 

2017, p. 15).  

De todas as competências necessárias num bom profissional, as competências críticas surgem-

nos como aquelas que são essenciais para desempenhar uma determinada função e através das 

quais cada indivíduo evidencia a sua capacidade e destreza profissionais (de socorrer-se do 

conhecimento abstrato para resolver situações concretas). De acordo com Perrenoud (1999, p. 

13), as hard skills são vistas como a “faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações, etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 

situações” ou ainda, de acordo com as palavras de Bilhim (2009, p. 250), as hard skills “são 

fundamentais para que o indivíduo seja tido como competente no seu trabalho”, enquanto as soft 

skills “permitem diferenciar as realizações inter-indivíduos”. 

3. Metodologia 

O estudo que agora apresentamos segue uma metodologia humanístico-interpretativa, 

fundamentando-se na pesquisa bibliográfica, descritiva e reflexiva. A análise bibliográfica sobre 

abordagens da gestão e da liderança permitir-nos-á evidenciar, na discussão reflexiva, o gradual 

envolvimento do secretário em tarefas de apoio direto à gestão e a necessidade da sua 

adaptabilidade profissional. Desta forma, e para compreender as implicações e mudanças do 

mundo laboral dos secretários, procurar-se-á realçar as competências e algumas ferramentas 

concretas de apoio para o secretário levar a cabo o seu trabalho com eficiência. 

O presente estudo, centrado no problema da adequação permanente dos profissionais de 

secretariado às exigências do mercado de trabalho, procura responder à questão: “Quais as 

competências essenciais para adequar a performance do secretário a um apoio especializado à 

gestão e liderança?”. 

Face ao exposto, foram definidos os seguintes objetivos: 1) Sistematizar as principais abordagens 

acerca da gestão e de liderança; 2) Identificar as competências mais adequadas para o apoio de 

secretariado à gestão de topo; 3) Evidenciar a necessidade da qualificação e da atualização de 

conhecimento dos profissionais de secretariado. 

4. Apresentação e discussão reflexiva 

A formação superior em secretariado tem-se afirmado em Portugal nos últimos anos, 

essencialmente no subsistema politécnico, dado o seu pendor de formação ser essencialmente 

prático e técnico. Os profissionais qualificados de secretariado necessitam de dominar um 

conjunto de funções, evidenciando uma capacidade de polivalência, garantindo que, pelo mínimo 

custo, consigam alcançar todos os objetivos previstos pela organização (Leal & Fiates, 2013). 

Com todas as mutações do mercado do trabalho, ao secretário é exigido o domínio de 

conhecimentos e competências básicos em áreas diversificadas, “como a ética e o protocolo, o 

direito e as TIC, a contabilidade e procedimentos administrativos técnicos ou mesmo 

competências na área dos negócios e do planeamento estratégico” (Santos, 2019, p. 21), 

assegurando a sua capacidade de responder aos objetivos estratégicos superiormente definidos. 

Se às organizações é exigida eficiência e sustentabilidade, também os secretários têm de ser 

capazes de responder a esses desafios, compreendendo os diferentes modelos de gestão ou 

liderança, bem como a melhor forma de atuar de acordo com os mesmos. 

O [profissional de] Secretariado… assume o papel de cogestor, mostrando-se proativo, 
com capacidade de liderança quando da ausência de um superior hierárquico…, trabalha 
em uma posição estratégica, transformando dado em informação estruturada. Para 
Halice, Yilmaz e Kasimoğlu (2012), os profissionais de Secretariado, além de conhecerem 
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a área de negócios dos seus gerentes, desempenham um importante papel na 
comunicação, tornando-se elementos fundamentais na administração (Todorov, Kniess, 
& Chaves, 2013, p. 191). 

Perante esta panóplia e diversidade de competências que devem pautar o desempenho do 

secretário contemporâneo (Santos, 2019), consideramos que este profissional pode ser um 

elemento-chave de toda a estrutura e da própria definição e implementação de estratégias. De 

facto, a diversidade de conhecimento garante ao secretário a capacidade de desenvolver a sua 

visão sistémica; enquanto o seu conhecimento específico nas área da gestão e planeamento lhe 

garante a capacitação para colaborar (ou mesmo desenvolver autonomamente) na definição das 

melhores estratégias para maximizar os objetivos pretendidos (ou ainda pensar em medidas 

corretivas).  

É por isso que, nos últimos anos, uma forma inovadora de gestão está se desenvolvendo 
nas empresas que possuem cargos de secretariado em seus quadros funcionais, A Gestão 
Secretarial, que pode ser caracterizada pelo gerenciamento de informações, processos e 
métodos; bem como por liderança de pessoas e mediação de relacionamentos, de maneira 
coordenada ou imprevista, para o efetivo exercício da assessoria organizacional. 

Interessante observar que o secretário executivo, enquanto gestor na Assessoria 
Secretarial, tem o seu perfil acrescido das habilidades e conhecimentos das funções de 
gestão (planejamento, organização, direção e controle), influenciando diretamente em 
três áreas de atuação: Gestão de Pessoas, Gestão de Processos e Resultados e Gestão da 
Informação” (Paes, Antunes, Santiago, & Zwierzikowski, 2015, p. 105). 

Ou seja, a função de secretário assume um papel semelhante ao do ‘middle manager’ nas 

organizações (Moreira, Rodrigues, Vale, & Rosa, 2016), já que desenvolve autonomamente um 

conjunto de tarefas, coordena e lidera equipas e apresenta propostas de ação ao executivo de topo, 

o que lhe garante um posicionamento central na gestão organizacional diária. 

Independentemente do modelo de gestão ou liderança que seja utilizado na organização, o 

secretário deve assumir um posicionamento pró-ativo, realizando as tarefas que assume, de 

acordo com o grau de liberdade/autonomia existente e nunca colocando em causa a hierarquia 

estabelecida. Assim, embora a capacidade inovadora e criativa do secretário e todas as suas 

competências possam ser muito mais exploradas/rentabilizadas em ambientes participativos e 

com uma gestão centrada nos colaboradores e na comunicação (com um relativo achatamento da 

hierarquia e da tomada de decisão), o secretário deverá sempre agir de acordo com os limites que 

lhe são definidos, garantindo, no entanto, o cumprimento de todas as funções. 

Perante isto, apresentamos uma proposta de competências, às quais associámos um conjunto de 

conhecimentos e ferramentas práticas que nos surgem como indispensáveis para apoiar o 

secretário no seu quotidiano profissional. 

 

Competências 
Conhecimentos 

associados 
Ferramentas de apoio 

Visão sistémica e 
organizacional  

Fundamentos de gestão 
e de gestão estratégica 

Análise do meio envolvente geral e desenvolvimento da 
análise PEST (contextos político-legal, económico, 
sociocultural e tecnológico) 

Análise da envolvente transacional (clientes, concorrentes, 
fornecedores e comunidade) 

Análise interna da organização (recursos humanos, 
financeiros e organizacionais) e identificação dos FCS – 
Fatores críticos de sucesso 

Desenvolvimento da análise SWOT 

Conhecimento de 
gestão e 
planeamento 
estratégicos 

Fundamentos de gestão 

Gestão de projetos 

Definição de visão, missão e políticas da organização  

Criação de uma matriz cruzada TOWS 

Definição de objetivos estratégicos, táticos e operacionais 
(segundo modelo SMART) 
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Desenvolvimento de plano de ação (segundo o modelo 
Balanced Scorecard ou outro correspondente), com 
definição de metas, iniciativas e calendarização associada 

Criação de mapas de acompanhamento e monitorização 

(…) 

Gestão dos fluxos de 
informação 

Gestão documental 

Técnicas de expressão e 
comunicação 

Domínio de idiomas 

Protocolo  

Criação de workflows de comunicação (interno e externo) 

Criação de modelos de comunicação (escrita e de apoio oral) 

Follow-up de assuntos 

Preparação de manual integrado de protocolo 

Inovação 

Criatividade e 
dinamismo 

Capacidade de 
iniciativa 

TIC 

Gestão do tempo 

Gestão do trabalho 

Digitalização do trabalho 

Criação de modelos de trabalho, suportados pelas TIC 

Tableau de bord 

Follow-up 

Clipping (…) 

Capacidade de 
comunicação e 
liderança 

Comunicação, marketing  

Liderança e gestão de 
conflitos 

Criação e implementação do Plano de Comunicação 

Capacidade de selecionar o estilo de liderança mais 
adequado a cada situação/equipa/organização 

Implementação de estratégias de liderança adequadas a cada 
situação e de acordo com o modelo de gestão em vigor 

Capacidade de 
negociação 

Conhecimento das 
categorias da negociação 
estratégica (distributiva 
e integrativa) e das 
diferentes técnicas de 
negociação existentes 

Desenvolvimento de processos negociais, de acordo com as 
diretrizes definidas pelo executivo 

Gestão dos acordos/contratos alcançados 

Maturidade, 
discrição e ética 

Respeito pela 
autoridade e 
hierarquia 

Ética e deontologia 
profissional 

Direito do trabalho 

Criação de Manual integrado de protocolo / Manual de 
acolhimento 

Figura 5. Competências associadas ao apoio à gestão e ferramentas de apoio. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

As ferramentas exemplificativas que selecionámos conseguem aliar as funções tradicionais com 

as funções de ligação, polivalência e gestão. Destarte, se o secretário deve manter toda a 

informação atualizada, quer sobre a sua organização (tableau de bord), quer sobre todas as 

dinâmicas externas que influenciam o negócio (clipping), além de acompanhar todos os assuntos 

que rececione (follow-up), ele também deve ser capaz de desenvolver análises aprofundadas sobre 

os diversos ambientes que diretamente ou indiretamente afetam o sucesso organizacional (análise 

PEST, análise transacional, análise SWOT), de forma a conseguir colaborar na sistematização de 

estratégias que garantam a sustentabilidade futura. Essa sistematização da estratégia exige ao 

secretário ser capaz de colaborar na definição ou melhoria/retificação da visão, missão e políticas 

da organização, bem como de concretizar objetivos, numa ótica SMART (specific, measurable, 

attainable, realistic e time-bound), os quais sirvam de linhas orientadoras para o detalhamento 

de todas as planificações e iniciativas a levar a cabo para os alcançar, através de diversas 

ferramentas possíveis, como a matriz cruzada TOWS ou o balanced scorecard. 

Além disso, a capacitação do secretário nesta área exige a destreza pessoal na criação de 

mecanismos de gestão de tempo e trabalho, agilizando procedimentos e criando modelos que 

melhorem a comunicação, desde a sistematização de workflows, manuais de protocolo integrado 

ou manuais de acolhimento, como ainda os planos de comunicação. 

Ao associarmos exemplos de ferramentas práticas e concretas a cada uma das competências 

identificadas, agilizamos a capacidade de o secretário identificar as áreas onde deve garantir a sua 

qualificação para conseguir apoiar o seu executivo na área da gestão e da gestão estratégica, 

assumindo um papel cada vez mais relevante ao nível da sustentabilidade organizacional. 
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5. Considerações finais 

Apoiar a gestão de topo, principalmente em organizações modernas e onde se promova o trabalho 

de equipa e a corresponsabilização de todos no alcance dos objetivos traçados, exige que o 

secretário assuma um papel de ‘cogestor’ e desenvolva tarefas vincadamente de pendor 

estratégico e operacional. De facto, se a definição das políticas gerais e dos objetivos estratégicos 

organizacionais cabe ao executivo, a concretização desse ideário em tarefas e metas concretas e 

operacionais (de execução diária e de curto prazo) cabe aos colaboradores, independentemente 

do nível hierárquico que ocupam. Ao secretário caberá um papel de gestão do trabalho quotidiano, 

garantindo a execução de tarefas de suporte que alavanquem os objetivos comuns e promovam 

ainda a comunicação eficiente e a produtividade, mas também a satisfação individual de cada 

membro da equipa (pela sua capacidade comunicacional e de interação com o outro).  

Além das tarefas e funções tradicionalmente associadas ao profissional de secretariado, 

queremos, com a nossa reflexão, sublinhar a importância da qualificação nas áreas da gestão 

estratégica para poder assessorar a gestão de topo, de modo a que os secretários consigam afirmar 

a sua profissão, no panorama atual, como uma mais valia para qualquer organização que pretenda 

afirmar-se e ser sustentável. 

Como limitações deste estudo, queremos realçar o facto de este ser apenas de cariz teórico e 

reflexivo, pretendendo-se no futuro desenvolver um estudo de caso, onde a visão dos profissionais 

qualificados de secretariado, bem como a perspetiva dos gestores e executivos sejam analisadas, 

possibilitando a triangulação de dados qualitativos e quantitativos, que nos permita, por sua vez, 

percecionar de que forma a nossa reflexão crítica tem aplicabilidade prática no terreno e na 

realidade organizacional do nosso país.  
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Resumo 

Este artigo baseia-se na análise de 351 anúncios de emprego para secretário(a) de direção, 
publicados, durante a primeira quinzena de março de 2019, em cinco países europeus 
(Alemanha, Espanha, França, Portugal e Reino Unido), procurando-se (i) perceber se as 
organizações reconhecem a necessidade de integrarem nas suas equipas profissionais com 
competências digitais, (ii) compreender quais as aptidões informáticas e tecnológicas mais 
valorizadas e (iii) identificar os graus de proficiência digital procurados pelas empresas.  

Os dados analisados corroboram a importância destas competências, na medida em que 71% 
do total de anúncios recolhidos incluem requisitos a este nível. De entre os cinco países 
analisados, destaca-se a Alemanha, com cerca de 90% de anúncios a pedirem competências 
digitais. Em todos os países analisados, exigem-se graus de proficiência digital avançados.  

Palavras-Chave: secretariado, competências digitais, perfil profissional.  

Abstract 

This article focuses on the analysis of 351 job advertisements for executive secretary published 
in the first two weeks of March 2019, in five European countries (Germany, Spain, France,  
Portugal and the UK) and aims to i) know whether organisations recognise the need to 
integrate digitally skilled professionals into their teams, ii) understand which are the most 
valued computer and technological skills, and iii) identify the digital proficiency levels sought 
by the companies. 

The analysed data corroborate the importance of these skills, since 71% of the total number of 
gathered job advertisements include requirements in this area. From the analysed countries, 
Germany’s results are particularly noteworthy, with about 90% of the job advertisements 
asking specifically for digital competences. In all the analysed countries, advanced levels of 
digital proficiency are requested. 

Keywords: office administration, digital competences, professional profile. 

1. Introdução  

Qualquer tentativa de caracterização do quotidiano das organizações do século XXI, assim como 

do dos cidadãos, implica, necessariamente, referência ao uso, cada vez mais amplo e regular, de 

soluções digitais. Com efeito, e apesar dos fenómenos da informatização e da digitalização não 

serem novos, continuam a evoluir e a expandir-se diariamente, transformando substancialmente 

o modo como cidadãos e organizações interagem e geram valor, e trazendo-lhes novos desafios 

diários (Colbert, Yee, & George, 2016; Kane, Palmer, Philips, Kiron, & Buckley, 2016).  
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Se assumirmos a transformação digital como “a process that aims to improve an entity by 

triggering significant changes to its properties through combinations of information, computing, 

communication, and connectivity technologies” (Vial, 2019, p. 118), facilmente compreendemos 

que as alterações introduzidas pelo uso cada vez mais recorrente das tecnologias da informação 

nas organizações não apenas têm reflexos nos métodos de trabalho, nas estratégias adotadas para 

responder aos desafios diários ou nas ferramentas selecionadas para lhes fornecer novas soluções, 

mas têm também impacto profundo no modo como os profissionais executam as suas funções, no 

modo como se relacionam entre si, com as chefias ou com os diferentes stakeholders 

organizacionais. Trata-se, portanto, de um conjunto de mudanças que, de forma mais ou menos 

transversal, afetam o design do trabalho (Cascio & Montealegre, 2016), tornando claro que, como 

referem Villardón-Gallego, Yaniz e Moro (2014), as competências de que precisam os cidadãos do 

século XXI para trabalhar ou para exercer a sua cidadania são, em grande medida, diferentes 

daquelas que eram necessárias em épocas precedentes. 

Neste contexto, têm vindo a ganhar especial relevo as chamadas competências digitais, 

consideradas fundamentais para que os cidadãos possam “participate and thrive in our society 

[...] not only in terms of citizens’ social and digital inclusion, but also in terms of employability 

and economic growth” (Curtarelli, Gualtieri, Jannati, & Donlevy, 2016, p. 17). 

Apesar de existirem, atualmente, múltiplas propostas de definição de competências digitais, 

assume-se, neste trabalho, que as mesmas dizem respeito ao “confident and critical use of ICT for 

work, leisure, learning and communication” (European Commission, 2008, p. 4), incluindo não 

apenas uma série de capacidades operacionais, mas também competências e atitudes cognitivas 

(Ala-Mutka, 2011) necessárias para dar resposta às mudanças em curso nas atuais organizações. 

Com efeito, como também refere Ala-Mutka (2011, p. 15),  

knowledge and technical usage skills of specific tools and media are required elements 

but need to be complemented with cognitive skills and attitudes, which should guide the 

individual activities. Tool and media-related issues change rapidly with technical 

developments, but cognitive aspects, though they are more difficult to develop, do not 

change as quickly with technical environments. 

É, por isso, indispensável que os profissionais, independentemente da sua função ou do setor em 

que exercem, sejam capazes de acompanhar a constante evolução tecnológica que perpassa os 

múltiplos domínios da sua atuação.  

Neste contexto, também os profissionais de secretariado “tiveram que rever e renovar o seu modo 

de executar as atribuições inerentes à profissão, reconstruindo-se a cada nova situação e a cada 

nova tecnologia que lhes era apresentada” (Bortolotto & Willers, 2005, p. 46). Como referem Zuin 

e Findlay (2014, p. 30), “new technology has changed the shape of many occupations in recent 

years and the secretarial occupation is one of them”.  

Estes profissionais estão hoje em constante interação com vários interlocutores da empresa 

(internos e externos), têm múltiplas responsabilidades (Stroman, Wilson, & Wauson, 2012) e, em 

determinados contextos, assumem mesmo responsabilidades de gestão (Barros, Silva, Lima, & 

Brito, 2013). Considerando a diversidade de funções exercidas e a responsabilidade associada às 

mesmas, e conhecendo o ambiente organizacional que hoje vivenciamos, facilmente se depreende 

que estes profissionais tenham de recorrer, regular e massivamente, a ferramentas digitais. Trata-

se, segundo Bazin e Broilliard (2014), de instrumentos indispensáveis para o exercício desta 

profissão, muitos deles tendo vindo a revolucionar por completo o modo como estes profissionais 

desempenham as suas tarefas (Tuorinsuo-Byman, 2008), seja ao nível da comunicação interna e 

externa, ao nível da produção e da gestão documental, da preparação de reuniões e outros eventos 

corporativos, entre outros contextos.  
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De acordo com Beblavy, Akguç, Fabo, Lenaerts e Paquier (2017), em cujos estudos de caso se 

propõe uma organização tripartida dos graus de competência digital, aos profissionais de 

secretariado são associadas funções que implicam a utilização de competências ao nível do 

processamento de texto, folhas de cálculo, gestão de agenda, correio eletrónico, bases de dados, 

as quais pressupõem conhecimentos de base relacionados com o funcionamento dos 

computadores, hardware e software, tecnologia, sistemas eletrónicos, entre outros. 

O presente estudo tem como objetivos identificar as aptidões digitais mais valorizadas pelas 

organizações de cinco países europeus, nomeadamente aquando dos processos de contratação de 

profissionais de secretariado de direção, e apontar os graus de proficiência digital procurados 

pelas empresas. Globalmente, os resultados do estudo contribuirão para a definição do perfil do 

profissional de secretariado/apoio à gestão que tem vindo a ser desenvolvido noutros trabalhos 

(Calvão, Simões, & Dimas, 2016; Ribeiro, Calvão, & Simões, 2018; Ribeiro, Simões, & Calvão, 

2019), favorecendo, assim, a identificação e valorização de um domínio profissional para o qual, 

à data, não existem em Portugal referenciais oficiais, nem relativos à formação nem ao exercício 

profissional.  

Para tal, apresentar-se-á um estudo, baseado na análise de 351 anúncios de emprego para 

“Secretária de Direção”, publicados na plataforma Indeed, durante a primeira quinzena de março 

de 2019, em cinco países europeus (Alemanha, Espanha, França, Portugal e Reino Unido), 

identificando-se não apenas as competências digitais mais solicitadas, mas também os níveis de 

proficiência digital mencionados nos anúncios.  

2. Metodologia 

Partindo da necessidade de identificar com detalhe o espectro de competências digitais solicitadas 

atualmente aos profissionais de secretariado, o presente estudo baseia-se na análise de anúncios 

de emprego, uma vez que os mesmos refletem as reais necessidades das organizações aquando da 

contratação de novos profissionais. Assume-se que uma dada organização, ao publicar um 

anúncio de emprego, lista nesse documento as competências que verdadeiramente considera 

importantes para a plena execução das funções associadas à vaga em questão. Trata-se, portanto, 

de uma excelente ferramenta para nela se basear a caracterização dos profissionais de uma dada 

área, sendo também uma forma de se aferir a atualidade, pertinência e abrangência dos conteúdos 

trabalhados em contexto formativo (Beblavy, Akguç, Fabo, Lenaerts, & Paquier, 2017). 

Considerando a existência de análises de âmbito nacional (Ribeiro, Calvão, & Simões, 2018), 

decidiu-se, desta feita, fazer um estudo mais abrangente em termos geográficos, trabalhando com 

anúncios de emprego publicados em cinco países europeus - aqueles cujas línguas mais foram 

referidas como requisitos linguísticos no trabalho de Ribeiro, Calvão e Simões (2018): Alemanha, 

Espanha, França, Portugal e Reino Unido. Em contrapartida, e para assegurar um volume de 

dados cujo tratamento fosse mais facilmente exequível, optou-se por concentrar a análise em 

apenas uma das funções tradicionalmente associadas ao amplo domínio do secretariado, 

recolhendo-se apenas os anúncios para secretário(a) de direção (incluindo termos próximos, nas 

várias línguas, como Secretária de Administração, Assistente de Direção, Secretária do Diretor...). 

Os dados foram recolhidos durante a primeira quinzena de março de 2019, considerando que este 

é um período do ano em que as organizações tendem a recrutar mais (Pôle Emploi, 2018).  

De modo a garantirmos a necessária coerência nos dados coletados, selecionámos como base de 

recolha dos anúncios o motor de busca Indeed, uma plataforma originária dos Estados Unidos da 

América, presente em mais de 60 países e traduzida em quase 30 línguas, nomeadamente as dos 

países acima identificados, e que se assume como o motor de busca líder na procura de emprego 

online a nível mundial (Indeed, 2020). A opção por uma mesma plataforma para recolha de 

anúncios dos cinco países afigurou-se pertinente dado que os anúncios nela publicados, 
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independentemente do país ou da língua de publicação, seguem uma estrutura próxima, contendo 

os mesmos campos, o que facilita uma análise uniforme dos dados recolhidos.  

Em cada anúncio identificaram-se os requisitos relativos a competências digitais, anotando-se o 

caráter obrigatório ou preferencial dos mesmos, discriminando-se a solução mencionada e 

registando-se o nível de proficiência pedido. Os termos utilizados para classificar as soluções 

digitais referidas, assim como o nível de proficiência solicitado, resultam de uma harmonização 

da diversidade de designações encontradas para uma mesma ferramenta e para um mesmo nível.  

O tratamento dos dados incidiu em duas vertentes distintas: por um lado, a análise específica de 

cada país estudado, e, por outro, a análise comparada das diferentes realidades nacionais em 

escopo. 

3. Apresentação de dados e discussão de resultados 

A recolha de anúncios acima descrita permitiu coligir 351 anúncios, repartidos pelos cinco países 

em análise. A quantidade de anúncios recolhida em cada país difere substancialmente (cf. Figura 

1), o que se relaciona diretamente com os graus de popularidade da Plataforma Indeed nos 

diferentes países em estudo. Para percebermos esta discrepância, basta termos em conta, por 

exemplo, que no Reino Unido o Indeed ocupa o primeiro lugar no ranking de sites de procura de 

emprego, ao passo que em França já surge em 6.º lugar. 

 

Figura 1. Anúncios analisados por país. 
[Fonte: elaboração própria] 

 
Nos 351 anúncios recolhidos, 72% solicitam competências digitais. Em todos os países em análise, 

estas competências são solicitadas em mais de metade dos respetivos anúncios. Destaca-se, por 

um lado, a Alemanha, com 91,1% dos anúncios a solicitarem competências digitais, e, por outro, 

a França, onde estas valências são solicitadas em cerca de 60% dos anúncios. 

Esta análise global corrobora, de imediato, a importância generalizada destas competências, visto 

que são solicitadas com grande frequência nos anúncios de recrutamento de secretário(a)s de 

direção. Porém, é importante percebermos que competências específicas, no macrodomínio das 

competências digitais, são efetivamente solicitadas, e, portanto, valorizadas, pelos empregadores. 

Este estudo, mais minucioso, apresenta-se, primeiramente, por país. Para Portugal, e 

considerando que só se recuperaram quatro anúncios, estes dados não serão analisados por si só.  
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Na Alemanha, dos 56 anúncios recolhidos, 51 (91%) incluem pedidos de competências digitais. 

Destaca-se, neste conjunto, a elevadíssima percentagem em que se mencionam explicitamente as 

ferramentas do Pacote Office (92% - 47 anúncios), sendo que se registam 14 em que este pedido é 

complementado com identificação dos programas específicos. Os três programas mais referidos 

são, por esta ordem, Excel, Word e Powerpoint. Nestes anúncios, não se encontraram referências 

a ferramentas colaborativas, há duas referências a capacidades de uso da Internet e uma de 

Wordpress. Em 21,6% dos anúncios com referências a competências digitais, há menção aos 

Sistemas de Informação (SI) (cf. Figura 2).  

 
Figura 2. Resultados obtidos nos anúncios recolhidos para a Alemanha. 

[Fonte: elaboração própria] 

 
Relativamente aos anúncios publicados em Espanha, destaca-se o facto de que, quando há 

solicitação de competências digitais, estas são maioritariamente (65%) relativas ao uso do Pacote 

Office. São também referidas com frequência solicitações de competências informáticas, por vezes 

referidas nos anúncios como “ofimática”. As competências em termos de Sistemas de Informação 

são referidas em 17,6% dos anúncios com solicitações ao nível digital, sendo de salientar, ainda, a 

existência exclusiva de referências a software comercial e a ocorrência de uma única referência a 

ferramentas colaborativas (cf. Figura 3). 
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Figura 3. Resultados obtidos nos anúncios recolhidos para a Espanha. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

Nos dados recolhidos em França, os pedidos de competências a este nível são mais detalhados, 

havendo muitos anúncios em que se pedem, em simultâneo, competências informáticas no geral 

(outils informatiques/outils bureautiques), referidas em 71% dos anúncios com pedidos a este 

nível, especificando-se, posteriormente quais os programas em causa. Os mais referidos são folha 

de cálculo e processamento de texto (ambos presentes em 48,4% dos anúncios com pedidos de 

competências digitais), seguidos de apresentações. Neste caso, encontra-se já uma percentagem 

significativa de anúncios em que se solicitam competências de uso/gestão de email (23%). Em 

França, apenas 9,7% dos anúncios com pedidos de competências digitais incluem referências aos 

Sistemas de Informação. Tal como em Espanha, encontrou-se apenas uma referência a 

ferramentas colaborativas, embora haja já cinco referências a capacidades de uso da Internet e 

três a competências de atualização de páginas web (cf. Figura 4). 

 

 
Figura 4. Resultados obtidos nos anúncios recolhidos para a França. 

[Fonte: elaboração própria] 
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Os dados representativos do Reino Unido, país em que se recolheram 150 anúncios com 

referências a competências digitais, apresentam grande diversidade. Verifica-se, uma vez mais, 

que há sempre referência aos programas através da sua designação comercial, havendo também, 

como nos restantes países, uma percentagem significativa de anúncios em que se pedem 

competências em MS Office (42% - 63 anúncios). Destes, há trinta e três que reforçam as 

solicitações identificando os programas específicos. Os três mais solicitados são Powerpoint 

(45%), Excel (43%) e gestão de emails (41%). Encontrou-se apenas uma referência a ferramentas 

colaborativas, havendo também um reduzido número de pedidos de capacidades ao nível da 

utilização da Internet (cinco), do manejo (construção/atualização) de páginas web (três) e de 

Sistemas de Informação (treze). Os anúncios ingleses destacam-se dos restantes pela existência 

de várias solicitações para competências no que concerne à utilização de software de apoio a 

videoconferências e de social media, assim como a programas específicos dos domínios de 

atividade das empresas recrutadoras (ex.: programas de gestão de reservas) (cf. Figura 5). 

 

 
Figura 5. Resultados obtidos nos anúncios recolhidos para a França. 

[Fonte: elaboração própria] 

 
Identificadas as soluções digitais mais referidas pelos empregadores quando procuram recrutar 

novo(a)s secretário(a)s de direção, procurámos também aferir os níveis de proficiência associados 

à sua utilização. Neste âmbito, nos cinco países em análise, encontrou-se alguma diversidade nas 

expressões usadas pelos empregadores. Ainda assim, e como se pode verificar pela Tabela 1, as 

expressões usadas apontam para níveis de proficiência similares, pelo que optámos por 

padronizar as diferentes formulações encontradas de acordo com os códigos que se apresentam 

na coluna da esquerda (BA -  básico, IN – intermédio e AV – avançado). 
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Tabela 1. Classificação das expressões que refletem os níveis de proficiência. 

 

 

De acordo com a amostra estudada, os empregadores pretendem recrutar, maioritariamente, 

secretário(a)s de direção com elevadas competências ao nível digital (cf. Figura 6). 

 

 

Figura 6. Resultados obtidos para os níveis de proficiência requeridos. 
[Fonte: elaboração própria] 

 

Em três países - Espanha, França e Alemanha -, a percentagem de anúncios em que se solicitam 

competências de nível avançado é muito similar, rondando os 70%, resultado que reforça não 

apenas a importância das competências digitais, mas também a necessidade de estas serem de 

nível elevado. Curiosamente, no Reino Unido, em que claramente há maior diversidade de 

ferramentas referidas nos anúncios, encontram-se apenas 54% dos anúncios com solicitações de 

nível elevado. 

Em Espanha e em França só se encontraram anúncios com pedidos para níveis elevado e 

intermédio. Na Alemanha e no Reino Unido, o cenário é um pouco mais diversificado, 

encontrando-se também alguns anúncios (ainda assim em reduzido número) em que se faz 

menção a níveis básicos de proficiência digital. 
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Encontraram-se também anúncios, em todos os países, em que não se faz referência ao nível de 

competência visado, indicando-se apenas, por exemplo, o(s) programa(s) que o candidato deverá 

conhecer. 

4. Considerações finais  

Este estudo tinha como objetivos principais identificar as aptidões digitais mais valorizadas pelas 

organizações de cinco países europeus, nomeadamente aquando dos processos de contratação de 

profissionais de secretariado de direção, e apontar os graus de proficiência digital procurados 

pelas mesmas, de modo a verificar se efetivamente estas competências são determinantes para a 

profissão, e, consequentemente, para a identificação do perfil-base de profissional do domínio do 

secretariado. Concluiu-se, de acordo com a amostra estudada, que há uma efetiva valorização das 

competências digitais aquando da procura de novos colaboradores para as funções de 

secretário(a) de direção, sendo estas referidas em 72% dos anúncios analisados. Também se 

constatou que as competências solicitadas divergem de país para país, embora tenham sido 

identificadas algumas tendências comuns, como i) o predomínio do uso das designações 

comerciais dos programas, ii) a forte presença de requisitos relativos ao MS Office, especialmente 

em Espanha e na Alemanha, iii) a persistência de referências a competências informáticas (no 

geral) e iv) a ocorrência de alguns anúncios com requisitos referentes à utilização dos Sistemas de 

Informação. Residualmente, encontram-se também pedidos de competências no domínio das 

ferramentas colaborativas e do uso da Internet. Os dados recolhidos permitiram ainda confirmar 

que os empregadores procuram secretário(a)s de direção com elevados níveis de proficiência em 

termos digitais. 

Em suma, estes resultados, para além de enfatizarem a necessária presença de elevadas 

competências digitais na definição do perfil-base do profissional de secretariado, indicam quais 

as soluções que, em cada um dos países, se afiguram como mais relevantes para o exercício diário 

destas funções, facilitando não apenas as decisões individuais dos profissionais da área a respeito 

da atualização da sua formação, mas também dando um contributo determinante para a validação 

e/ou eventual otimização da oferta formativa nestes domínios.  

Apesar de algumas opções metodológicas terem trazido limitações ao estudo, nomeadamente a 

seleção da plataforma Indeed, pouco representada em alguns países do estudo, como Portugal e 

Espanha, este trabalho pode funcionar como base para estudos de maior envergadura, abarcando 

mais países e períodos temporais mais alargados.  
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Resumo 

A profissão de assistente administrativo/assistente executivo possui elevada permeabilidade 
à atual transformação digital, apesar de ser baseada em conhecimento instrumental e 
frequentemente desempenhada como uma extensão de outros cargos organizacionais. O perfil 
deste profissional colide, diretamente, com duas das funções essenciais da tecnologia no 
trabalho: a automação, que visa a supressão de atividades ineficientes, repetitivas e a 
racionalização, simplificação e otimização; e a inovação, orientada à minimização de custos 
e à maximização da qualidade, acessibilidade e conveniência. Este trabalho apresenta 
evidências sobre o estado atual dos desafios que se colocam aos postos de trabalho 
administrativos em Portugal, utilizando, como referência, as principais atribuições 
internacionais da profissão, sendo enquadradas num quadro de diagnóstico global de 
competências.  

Palavras-Chave: 4.ª Revolução Industrial, digitalização, automação, assistentes 
administrativos, assistentes executivos. 

Abstract 

The administrative assistant/executive assistant profession has a high permeability to the 
current digital transformation, although it is based on instrumental knowledge and often 
performed as an extension of other organizational positions. The professional profile collides 
directly with two of the essential functions of the technology at work: automation, which aims 
at the suppression of inefficient activities and the rationalization, simplification and 
optimization; and innovation, oriented to the minimization of costs and the maximization of 
quality, accessibility and convenience. This work presents evidence on the current state of the 
challenges faced by administrative jobs in Portugal, using, as a reference, the main 
international assignments of the profession, organized in a global skills’ diagnosis framework.  

Keywords: 4th Industrial Revolution, digitization, automation, administrative assistants, 
executive assistants. 

1. Introdução 

A 4.ª Revolução Industrial (4.ª RI) e a digitalização estão a mudar o modo como vivemos, 

socializamos e trabalhamos. Além das mudanças visíveis nos modelos de negócio, na 

comunicação e na colaboração, na relação entre o trabalho e vida privada, na estrutura e 

hierarquias organizacionais, as tecnologias estão também a afetar o emprego propriamente dito. 

De acordo com um estudo da Universidade de Oxford (Autor, 2015; Frey & Osborne, 2017), 47% 

dos postos de trabalho nos Estados Unidos correm o risco de serem substituídos por tecnologias 

ou pela automação à medida que o trabalho se torna crescentemente digital, virtual e remoto. O 

relatório do Fórum Económico Mundial (WEF, 2018) indica que “a onda de avanços tecnológicos 

está configurada para reduzir o número de trabalhadores necessários em determinadas tarefas” 



42 

 

(p. v). É ainda referido que haverá um aumento na “procura por novos perfis” e uma “diminuição 

na procura de outros”. Naturalmente, estas mudanças não terão os mesmos impactos em todas as 

partes do globo nem em todas as indústrias, mas a tendência é visível globalmente (Arntz, 

Gregory, & Zierahn, 2016).  

Para uma grande diversidade de postos de trabalho, a resposta aos desafios impostos pela 

digitalização e pela Inteligência Artificial (IA) tem recaído na conceção de estratégias, quer para 

aumentar o desempenho profissional, através de formação intensiva na aquisição de 

competências tecnológicas, quer para reestruturar completamente o posto de trabalho, de modo 

a reconfigurá-lo consoante as contingências tecnológicas (WEF, 2018). A aprendizagem ao longo 

da vida e o empreendedorismo surgem como competências transversais essenciais para os 

profissionais atuais, nomeadamente aqueles cujas tarefas fundamentais estão prestes a serem 

substituídas pela IA. Na verdade, a investigação tem vindo a demonstrar a emergência de um 

grande número de novos postos de trabalho, o que implica a necessidade de, neste instante, 

formar futuros profissionais para postos de trabalho que nem sequer existem (WEF, 2018).  

Uma das profissões na qual este impacto será significativo nos próximos anos é a que está 

relacionada com área administrativa (assistentes administrativos, assistentes executivos, 

secretários executivos, etc.) (Wike & Stokes, 2018). Assim, a gestão do capital humano no contexto 

da 4.ª RI envolve o desenvolvimento e a utilização eficaz dos recursos humanos, da inteligência 

artificial e da robótica, para alcançar as metas e os objetivos organizacionais (Baykal, 2020; 

Mathur, 2018). Espera-se que os princípios subjacentes à gestão do capital humano – o 

planeamento, o recrutamento, o desenvolvimento, a remuneração e o investimento na mão-de-

obra digital – se tornem mais intensos e complexos (Kaur, Awasthi, & Grzybowska, 2020; Ninan, 

Roy, & Thomas, 2019; Kalitanyi & Goldman, 2020). 

As funções no âmbito administrativo têm sido, desde há décadas, um tema de investigação pouco 

privilegiado, principalmente porque não são considerados como um domínio de conhecimento 

específico e especializado e, de facto, trata-se de  uma profissão marcadamente técnica, 

administrativa para a maioria, e com um nível de especialização que ocorre no cruzamento dos 

múltiplos domínios das competências pessoais e tecnológicas, exercida em complementaridade e 

assessoria a múltiplas outras profissões especializadas.  

Na profissão de Assistentes Administrativos/Executivos é possível identificar dois níveis: o nível 

básico – Assistentes Administrativos (AA) – cujo foco principal é a execução de tarefas 

operacionais, e o nível superior – Assistente Executivo ou Secretário Executivo (AE) – cujas 

tarefas estão mais relacionadas com a comunicação, a resolução de problemas, a negociação e o 

apoio aos executivos de topo de uma empresa (Mesquita, Oliveira, & Sequeira, 2019).  

No nível básico, o profissional deverá possuir conhecimentos e competências instrumentais 

(Bryson, 2018), essencialmente de domínio administrativo e de tecnologia na ótica do utilizador. 

No nível superior – Assistente Executivo ou Secretário Executivo – são necessários mais 

conhecimentos, competências e habilidades (O*NET, 2018a), nomeadamente serviço pessoal e ao 

cliente, literacia de informação, comunicação e colaboração, criação de conteúdos digitais, 

segurança, conhecimento administrativo e de gestão, resolução de problemas (Vuorikari, Punie, 

Gomez, & Van Den Brande, 2016), assim como domínio de línguas estrangeiras e negociação com 

parceiros de culturas estrangeiras. As tarefas diárias requerem competências adicionais, tais 

como orientação para o serviço – procurar ativamente maneiras de ajudar pessoas; coordenação 

– ajustar ações tendo em conta as ações de outros; perspicácia social – estar atento às reações dos 

outros e compreender as razões por detrás dos comportamentos; monitorizar/avaliar 

desempenhos (autoavaliação e avaliação de outros indivíduos e organizações para fazer correções 

e/ou melhoramentos) (O*NET, 2018a). 
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As atribuições principais das ocupações dos Assistentes Administrativos e Assistentes Executivos 

focam-se, normalmente, em funções de assessoria a executivos de várias áreas especializadas. 

Estas consistem, na maior parte das vezes, em extensões de outras funções, em que o profissional 

auxilia na implementação de tarefas diversificadas. Estas carreiras normalmente não são, neste 

contexto, de um domínio específico, para que possam ser suficientemente flexíveis e adaptáveis 

às necessidades e exigências dos cargos multifacetados que apoiam. Apesar de não serem de 

domínio específico, os AA e AE são carreiras especializadas. A especialização dá-se ao nível técnico 

e num conjunto multidomínio de competências pessoais e técnicas. No entanto, é precisamente 

no trabalho de “assistir o outro” que as suas atribuições colidem diretamente com o papel dos 

desenvolvimentos tecnológicos atuais e futuros que têm invadido o mercado de trabalho. 

A intervenção profissional de AA e AE centra-se principalmente em quatro domínios diferentes: 

funções de organização; funções de ligação e comunicação de negócio; funções de geração e gestão 

de dados e funções de representação (Sequeira & Santana, 2016). Muitas das tarefas no âmbito 

destas funções sofrerão com o impacto da Inteligência Artificial e da automação, porque são 

tarefas que se podem automatizar ou porque os quadros executivos a que prestavam apoio 

absorvem essas tarefas que se tornaram intuitivas e/ou mais simples, não havendo a necessidade 

de um assistente.  

Neste trabalho, é apresentada uma classificação das atribuições dos AA e AE, que serve de base a 

uma investigação exploratória no contexto português, relativamente às tarefas realizadas mais 

frequentemente por estes profissionais e o levantamento de quais as competências técnicas e 

transversais que são mais valorizadas pelos profissionais a exercer a profissão. Os resultados são 

discutidos e são apresentadas recomendações para a manutenção da profissão.  

2. Metodologia 

Os principais objetivos deste trabalho consistem em: 

1. Identificar as principais tarefas realizadas por ambos os níveis da carreira administrativa dentro 

do contexto internacional; 

2. Avaliar o estado atual da carreira no contexto português, relativamente aos riscos apresentados 

pela 4.ª RI e pela digitalização, no que diz respeito às tarefas realizadas com mais frequência; 

3. Revelar as competências técnicas e transversais mais relevantes e valorizadas pelos 

profissionais portugueses para o exercício atual da profissão. 

Para alcançar estes objetivos, foi adotada uma metodologia exploratória, fazendo-se a recolha de 

dados através de questionário, criado no software limesurvey. A escala utilizada tem as seguintes 

opções: Nunca, Raramente, Frequentemente e Sempre (Cf. Figura 2 e seguintes). A divulgação foi 

realizada através das redes sociais (Facebook e LinkedIn) e da Associação Portuguesa de 

Profissionais de Secretariado e Assessoria (ASP), sendo depois o tratamento dos dados realizado 

através de estatística descritiva no Excel. A estrutura do questionário é composta por dois grandes 

blocos. Um primeiro bloco destinado à recolha de demográficos dos participantes; e um segundo 

bloco de avaliação das suas atribuições profissionais, estando estas agrupadas em 5 categorias, 

que são descritas na Figura 1. A pesquisa foi dividida em duas fases principais. 

Fase 1: Através de investigação documental, foi desenvolvida uma estrutura quadro de avaliação 

(framework) de atribuições atuais da profissão, com base nas tarefas principais 

internacionalmente referidas. Para o efeito, foram compiladas as tarefas principais das profissões 

administrativas, sendo considerada a descrição das tarefas de carreira sob os códigos de 

Secretários Executivos e Assistentes Administrativos e Executivos (código 43-6011.00) e 

Secretários e Assistentes Administrativos, exceto os jurídicos, médicos e executivos (código 43-

6014.00), dos portais de recursos humanos O*Net (www.onetonline.org) (O*NET, 2018a, 2018b), 

http://www.onetonline.org/
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Effortless HR e Career Planner (job-descriptions.careerplanner.com), como fontes de 

informação. Do conjunto total de tarefas analisadas, foram consideradas tarefas com relevância 

igual ou superior a 50%, de acordo com a classificação que os próprios profissionais 

internacionais reportam aos portais de recursos humanos. 

Fase 2: A segunda fase da metodologia assenta na realização de um inquérito, junto dos 

profissionais portugueses, a fim de avaliar (1) quais das tarefas anteriormente identificadas são 

realizadas mais frequentemente, (2) se estes profissionais sentiram recentemente alterações na 

profissão e (3) quais são as principais competências técnicas e transversais que mais valorizam 

no exercício da sua profissão. Este inquérito foi disponibilizado nas redes sociais (Facebook e 

LinkedIn), sendo promovido em grupos profissionais. No total, foram consideradas 30 respostas 

válidas para efeitos de análise. 

Na Figura 1 é apresentada a framework desenvolvida a partir de investigação documental (Fase 

1), juntamente com os códigos internos atribuídos a cada uma das tarefas, sendo que códigos que 

começam em ‘AA’ referem-se às tarefas dos Assistentes Administrativos (reconhecidas 

internacionalmente como tarefas de nível básico), ‘AE’ referem-se às tarefas dos Assistentes 

Executivos (reconhecidas internacionalmente como tarefas de nível superior), ‘Both’ refere-se a 

tarefas desempenhadas por ambas as descrições de funções e ‘AEN’ refere-se ao novo conjunto de 

tarefas que foram acrescentadas para o contexto português, de acordo com Sequeira e Santana 

(2016). 
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Figura 7: Quadro de avaliação de atribuições atuais da profissão AE e AA (framework). 

[Fonte: elaboração própria]  

 

Os resultados da segunda fase de investigação são apresentados na secção seguinte. Por uma 

questão de simplicidade e economia, são fornecidos mais pormenores sobre os métodos e 

instrumentos de investigação em contexto. 

3. Resultados 

Nesta secção são analisados os resultados obtidos através da análise exploratória do contexto 

português, e em concordância com o quadro apresentado na Figura 1. 
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3.1. Função de gerar e gerir informação  

Neste domínio é possível observar (cf. Figura 2) que as tarefas mais frequentemente realizadas 
consistem em (AE05) ‘Compilar dados ou documentação’, (AA16) ‘Pesquisar documentos, bases 
de dados ou materiais de referência para obter informações necessárias’, (AE06) ‘Arquivar 
documentos ou registos’, (AA25) ‘Fotocopiar materiais impressos’ e (AE14) ‘Realizar pesquisas, 
compilar dados e preparar documentos para consideração e apresentação nos Conselhos de 
Administração’. 

 

Figura 8: Tarefas no domínio da Função de Geração e Gestão de Informação. 

[Fonte: elaboração própria] 

 
Nesta categoria, é possível observar que as tarefas mais frequentes são realizadas, normalmente, 

pelos AE (nível superior) e que algumas das operações requerem pensamento crítico ou 

competências de ordem superior. Contudo, neste conjunto, também se encontram tarefas de 

rotina relacionadas com a gestão de documentos e informação/dados, bem como a sua 

organização/arquivo, juntamente com tarefas de recolha de informação, para uso e avaliação por 

parte dos superiores hierárquicos.  

3.2. Função de organização 

Neste domínio, é possível observar (cf. Figura 3) que as tarefas mais frequentemente realizadas 

consistem em (AA10) ‘Agendar compromissos’, (Both12) ‘Gerir atividades escriturárias 

administrativas’, (AA26) ‘Agendar, confirmar e preparar reuniões presenciais’, (AE04) 

‘Selecionar e classificar correio recebido’ e (Both10) ‘Distribuir correio recebido’.  
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Figura 9: Tarefas desempenhadas no domínio da Função Organização. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

A maior parte das tarefas mais frequentes são de nível básico da profissão (AA), não requerendo 

competências de nível superior pois consistem em operações de rotina.  

3.3. Função de ligação e comunicação de negócio  

Neste domínio, é possível observar (cf. Figura 4) que as tarefas mais frequentemente realizadas 

consistem em (AA18) ‘Enviar informações, materiais e documentação’, (AA22) ‘Atender o 

telefone’, (Both02) ‘Atender telefones para direcionar chamadas ou fornecer informações’, (AE13) 

‘Fornecer apoio administrativo a outros departamentos’ e, simultaneamente, (AE03) ‘Elaborar 

correspondência comercial’, (AE20) ‘Assegurar a manutenção do conhecimento sobre as 

atividades laborais’ e (AA14) ‘Encaminhar correio para o destino adequado’.  

 

Figura 10: Tarefas no domínio da Função de Ligação e Comunicação de Negócio. 

[Fonte: elaboração própria] 
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A maioria das atribuições principais são, novamente, de nível básico (AA), consistindo na ligação 

e reencaminhamento da informação entre os membros/departamentos da organização. Algumas 

destas tarefas foram, previamente, identificadas como estando em elevado risco de depreciação 

(Mesquita et al., 2019), nomeadamente pelos sistemas ACD (software de atendimento e 

encaminhamento automático de chamadas) e ERP (software de gestão empresarial integrada), 

como é o caso de tarefas como ‘Atender telefones para encaminhar chamadas ou fornecer 

informações’, por exemplo. 

3.4. Função de representação  

 

Figura 11: Tarefas no domínio da Função de Representação. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

Neste domínio é possível observar (cf. Figura 5) que as tarefas mais frequentes consistem em 

(AA09) ‘Encaminhar clientes à pessoa/local apropriado, (Both03) ‘Receber/cumprimentar 

clientes, supervisores ou visitantes’, (AEN20) ‘Estabelecimento de contactos em nome da 

organização’ e (AEN16) ‘Acolher visitantes estrangeiros de acordo com as suas especificidades 

culturais’. 

Em comparação com os restantes domínios, este é o menos expressivo na profissão em Portugal. 

A maioria das tarefas deste grupo são normalmente desempenhadas pelos AE (nível superior), no 

entanto, a frequência na profissão em Portugal é notavelmente baixa. Estas são atribuições que 

implicam competências transversais mais complexas, nomeadamente as de relacionamento 

interpessoal e intrapessoal, como a comunicação, resolução de problemas, inteligência emocional, 

falar em público, resolução de conflitos e trabalho em rede, entre outras. 

3.5. Função de logística operacional  

Neste âmbito, as tarefas mais frequentes (cf. Figura 6) são (AA04) ‘Operar equipamento de 

escritório’ e, simultaneamente, (AA32) ‘Aprender a operar tecnologias digitais de escritório’ e 

(AA01) ‘Operar computadores ou equipamento informático’. 

 

Figura 12: Tarefas no domínio da Função Logística Operacional. 

[Fonte: elaboração própria] 
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Esta categoria revela que a maior parte do trabalho realizado por estes profissionais é altamente 

suportado por aplicações digitais, que, mesmo sendo elementares, são indício de que a tecnologia 

está no centro da profissão, como seria de esperar nos dias de hoje e no contexto da 4.ª RI.  

3.6. Competências técnicas e transversais mais relevantes 

Os profissionais portugueses foram questionados sobre as competências técnicas e transversais 

que mais valorizam na profissão, através de uma listagem com (1) dezasseis competências técnicas 

que foram deduzidas do perfil de saída dos cursos de Ensino Superior em Portugal, e (2) com vinte 

e duas competências transversais referidas pelo WEF e pela literatura portuguesa, como sendo as 

mais relevantes para subsistir durante a 4.ª Revolução Industrial. 

Relativamente às competências técnicas mais relevantes, os profissionais portugueses destacaram 

(cf. Figura 7), entre o top dez: (1) ‘Administração e gestão’, (2) ‘Gestão de documentos’, (3) 

‘Práticas e procedimentos administrativos’, (4) ‘Línguas estrangeiras’ e (5) ‘Equipamento 

informático (ex. computador, impressora, scanner)’. 

 

Figura 13: Classificação das competências técnicas mais relevantes. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

As competências técnicas menos relevantes (não apresentadas na Figura 7) são (1) ‘Matemática’, 

(2) ‘Estenografia’, (3) ‘Outras aplicações (ex. software de edição de imagem e/ou vídeo)’, (4) 

‘Transcrição’ e (5) ‘Redes Sociais’.  

Relativamente às competências transversais mais relevantes, os profissionais salientaram (cf. 

Figura 8) para o top dez as seguintes: (1) ‘Aprendizagem contínua’, (2) ‘Comunicação’, (3) 

‘Capacidade para tomar decisões’, sendo estas o top 3 absoluto, juntamente com (4) 

‘Compreensão/expressão escrita’ e (5) ‘Atitude’. 
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Figura 14: Classificação das competências transversais mais relevantes. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

A partir desta análise, é possível constatar que os profissionais valorizam mais a formação 

orientada a técnicas de gestão e administração, gestão de documentos, gestão de grandes volumes 

de informação digital e domínio de línguas estrangeiras. 

No que diz respeito às competências transversais, salienta-se a aprendizagem ao longo da vida e 

as competências de comunicação, em contexto organizacional interno ou externo (reforçado pelo 

domínio de línguas estrangeiras), juntamente com a capacidade de tomar decisões e a atitude no 

trabalho, algumas das quais em linha com Mengü, Mengü, Güçdemir e Canan (2020). 

4. Discussão e conclusão 

No contexto português, as tarefas de nível básico (AA) são mais significativas em termos de 

frequência de execução. Estas são precisamente as tarefas com maior risco de serem depreciadas 

num futuro próximo, ou substituídas/automatizadas pela tecnologia que a 4.ª Revolução 

Industrial introduz. Isto poderá indiciar que o perfil profissional corre um risco muito elevado de 

ser parcialmente ou totalmente desvalorizado. Como refere Topcu (2020), o trabalho está a 

tornar-se cada vez menos rotineiro, sendo suportado pela automação, pelo que exige um 

desenvolvimento contínuo de conhecimentos e competências. 

No contexto português, os profissionais relatam ainda a realização frequente desta tipologia de 

tarefas, como core das suas atribuições profissionais, pelo que é possível concluir que os efeitos 

da transformação digital das profissões, impulsionada pela 4.ª Revolução Industrial, ainda não 

são sentidos e, portanto, não têm um impacto relevante na profissão. 

De acordo com os resultados do inquérito, quando se perguntou aos profissionais se sentiram 

alguma mudança relevante no seu posto de trabalho, nos últimos cinco anos, 95% dos inquiridos 

afirmaram que não tinham sentido grandes mudanças. Aqueles que sentiram mudanças no local 

de trabalho remetem para a forma como os desenvolvimentos tecnológicos os podem ajudar 

melhor na realização das referidas tarefas (principalmente tarefas administrativas básicas), 

contrariando a noção de que as tecnologias têm potencial para substituir os profissionais nas suas 

funções, particularmente quando utilizadas por superiores hierárquicos.  

É igualmente importante notar que a par do risco de substituição pela tecnologia, se tem 

salientado a necessidade de realização de formação contínua em tecnologias avançadas e 

multifuncionais, para responder à anunciada digitalização do trabalho. À medida que a tecnologia 
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cresce em aplicabilidade e complexidade, é necessário mais tempo de aprendizagem e 

acompanhamento das funcionalidades e dos lançamentos de novos produtos. O fator tempo será 

fundamental, quer para reduzir as tarefas rotineiras destes cargos, quer para lhes acrescentar 

continuamente tarefas, nas quais o uso da tecnologia será fulcral. Nem sempre os superiores 

hierárquicos se encontram disponíveis para dedicar grandes quantidades de tempo à formação de 

base tecnológica, pelo que se espera que estes absorvam tarefas rotineiras suportadas por 

tecnologia. Por conseguinte, as operações relacionadas com o manuseamento de tecnologias 

complexas, que requeiram formação intensiva, juntamente com competências cognitivas 

superiores, transferir-se-ão rapidamente para o núcleo de trabalho dos AA e AE.  

A transformação digital poderá vir a implicar a total depreciação do nível de entrada na profissão 

(AA), com grande automatização das tarefas. Num cenário mais otimista, os profissionais atuais 

poderão ver as suas atribuições facilitadas pelos avanços tecnológicos. Num cenário bastante 

plausível, os profissionais poderão ser forçados a evoluir para o nível seguinte da profissão (AE). 

Isto implica realizar novas/outras tarefas e trabalhar de uma forma mais autónoma e 

independente, bem como desenvolver novas competências, como a criatividade, negociação, 

comunicação, liderança, resolução de problemas, pensamento criativo, só para citar algumas. No 

entanto, isto só é possível se o profissional investir na melhoria das suas competências pessoais e 

tecnológicas ao longo da vida (Miller, 2019), pois a transformação digital implica uma constante 

atualização de conhecimentos e competências (Martyakova & Gorchakova, 2019).  

Alternativamente, os AA podem também especializar-se numa área em particular (ex. recursos 

humanos, marketing, tesouraria e comercial), ocupar uma posição como gestores intermédios, ou 

optar por uma completa reestruturação das suas carreiras e tornarem-se assistentes 

virtuais/remotos, criando a sua própria empresa e prestando os seus serviços à distância a um 

conjunto de pessoas/empresas nas mais diversas áreas. 
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Resumo 

As transformações do mundo do trabalho promovidas por avanços tecnológicos implicaram, 

nos últimos anos, mudanças significativas na execução das atividades da base técnica de 

diversas áreas, entre elas o secretariado. As possibilidades de atuação profissional no 

secretariado foram ampliadas, contemplando a modalidade de trabalho remoto, seja no home 

office como pessoa jurídica ou teletrabalho como pessoa física em regime CLT/estatutário. 

Esta pesquisa analisa essas duas frentes de trabalho, com o intuito de compreender as 

dinâmicas que as envolvem. Considera-se que no campo secretarial há a presença de 

profissionais autônomos, ou empreendedores, que ofertam serviços de forma remota como 

pessoa jurídica. De outro lado, encontram-se os teletrabalhadores, registrados ou 

concursados, que por meio de softwares informacionais trabalham remotamente para uma 

única empresa. Neste sentido, este artigo investiga se em ambas atuações os profissionais são 

submetidos a processos de intensificação e flexibilização do trabalho. A questão norteadora 

da pesquisa é: Houve um processo de intensificação ou as atividades deste trabalhador são 

predominantemente intensas na sua essência? Para tanto, foi realizada uma pesquisa de 

campo dividida em dois momentos: primeiro, para identificar questões gerais sobre as 

configurações do trabalho na área secretarial no Brasil, realizada com 444 (quatrocentos e 

quarenta e quatro) profissionais; no segundo momento, para investigar o trabalho remoto, 

realizada com 149 (cento e quarenta e nove) profissionais que estão atuando em home office 

após o cenário da pandemia de Covid-19, complementada pela aplicação de entrevistas com 

alguns destes trabalhadores. A pesquisa é de natureza aplicada, de cunho exploratório e com 

abordagem quantitativa e qualitativa para análise dos dados. Como resultados principais, 

percebe-se um aumento da exigência por mais trabalho, além da necessidade de polivalência 

e versatilidade destes profissionais. Ainda, observa-se um cenário de fronteiras borradas 

entre tempo de trabalho e de não-trabalho e espaços de trabalho e de não-trabalho. 

 

Palavras-chave: secretariado, trabalho remoto e teletrabalho, intensificação do trabalho.  

 

Abstract 

The transformations in the world of work promoted by technological advances have implied, 

in the last years, significant changes in the execution of the technical base of several areas, 

including the secretariat. The possibilities of professional performance in the secretariat were 

expanded to include the mode of remote work, either as a home office (legal entity) or 

teleworking (individual under labor contractual regimes). This research analyzes these two 

work fronts in order to understand the dynamics that involve them. It is considered that in the 

secretarial field there is the presence of independent professionals, entrepreneurs, who offer 

mailto:fernanda.landolfi@gmail.com
mailto:rodrigomullercwb@gmail.com


55 

 

services remotely as a legal entity. On the other hand, there is the teleworker, registered by 

labor contracts regimes, who, through informational software, works remotely for a single 

company. In this sense, this paper investigates whether in both activities the professionals are 

subjected to processes of intensification and flexibilization of labor. The guiding question of the 

research are: Was there an intensification process or are the activities of this worker 

predominantly intense in essence? For that, a field research was carried out divided into two 

moments: first to identify general questions about the labor settings in the secretarial area in 

Brazil, carried out with 444 (four hundred and forty-four) professionals; in the second 

moment, it specifically approaches remote work, carried out with 149 (one hundred and forty-

nine) professionals who are working in the home office after the Covid-19 pandemic scenario, 

complemented by the application of interviews with some of these workers. The research has 

an applied nature, exploratory nature and uses a quantitative and qualitative approach to 

data analysis. As main results, there is an increased demand for more work, in addition to the 

need for versatility and multifunctionality of these professionals. Still, there is a scenario of 

blurred borders between working and non-working time and working and non-working 

spaces. 

 

Keywords: secretariat, remote work and telework, intensification of labor. 

1. Introdução 

A ampliação das possibilidades de atuação profissional para a área secretarial implicou, nos 

últimos anos, o surgimento de novos espaços e formas de trabalho por meio do teletrabalho e 

home office. Surge, assim, uma nova modalidade de atuação: o “trabalho remoto”, cujo contrato 

pode ser firmado, no cenário trabalhista brasileiro, por meio da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), como estatutário na carreira pública ou ainda como profissional liberal na 

condição de pessoa jurídica (PJ). O ponto em comum nessas formas de contratação é a oferta do 

trabalho secretarial de forma remota.  

Tal cenário ganha relevo em 2020 com a pandemia da Covid-19, que obrigou empresas, ao nível 

global, a permitir que seus funcionários pudessem trabalhar a partir de suas casas, remotamente, 

em função do isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde – OMS. 

Com isso, entre tantas áreas profissionais afetadas, esta pesquisa enfoca o secretariado e suas 

formas de atuação na modalidade remota, seja por teletrabalho, em que funcionários contratados 

(CLT/estatutário) executam suas atividades em casa, seja na modalidade PJ, em que secretários 

empreendedores utilizam seus escritórios particulares (home office) para a prestação de serviços 

com foco nas organizações. 

Esta pesquisa, portanto, investiga essas duas frentes de trabalho remoto a partir do contrato de 

trabalho. Os objetivos do estudo são: (i) compreender as dinâmicas que envolvem a modalidade 

de trabalho remoto, dando ênfase às condições objetivas de trabalho; e (ii) apontar os principais 

elementos positivos e negativos para os trabalhadores na realização do teletrabalho. 

As questões que direcionam a pesquisa são: De que maneira se efetivam as condições objetivas de 

trabalho para o profissional de secretariado executivo atuante nas modalidades de trabalho 

remoto e teletrabalho? Quais as percepções dos trabalhadores a respeito do desenvolvimento das 

atividades, jornadas, espaços de trabalho, infraestrutura em situação de trabalho remoto? 

Neste sentido, as seções a seguir apresentam o referencial teórico que embasa o estudo, bem como 

os dados identificados na pesquisa. 
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2. Referencial Teórico 

2.1. A sociedade informacional e as transformações no mundo do trabalho 

A sociedade contemporânea passou por inúmeras transformações nas últimas décadas, 

muitas das quais relacionadas com a presença e com o uso da informação e das ferramentas 

de tecnologias da informação e comunicação (TIC), cada vez mais presentes no cotidiano 

organizacional. 

Este período mais recente de transformações recebeu o nome de sociedade da informação, que, 

segundo Castells (1999), é o período que compreende a forte presença e interferência das TICs 

dentro dos processos econômicos, culturais e sociais. As transformações ocorridas nas últimas 

décadas trouxeram impactos diversos para vários aspectos da vida cotidiana. Fatores como 

trabalho, cultura, lazer, formas de comunicação e vários outros processos sociais foram 

impactados pela presença das TICs, que alteraram de forma incomensurável os meios de 

comunicação e de compartilhamento de informações.  

No mundo do trabalho esses impactos são ainda mais perceptíveis. Atividades que eram 

tradicionalmente realizadas manualmente passaram a ser realizadas com o apoio de máquinas e 

TICs, por exemplo (Castells, 1999). Isso alterou tanto os processos quanto o próprio trabalho, 

uma vez que organizações e trabalhadores passaram a integrar em suas atividades o componente 

da tecnologia como elemento essencial para realização do labor (Czajkowski, Müller, & Oliveira, 

2020). 

2.2. Individualidade e autonomia no trabalho 

No trabalho remoto percebe-se a existência da individualidade sobre a execução do trabalho e 

têm-se a sensação de uma certa autonomia em função das atividades serem desenvolvidas de 

maneira solitária e sob controle do próprio indivíduo. Para Rosenfield e Alves (2011), a 

autonomia, na modalidade de trabalho remoto, representa a autodeterminação e 

responsabilidade com as quais os trabalhadores conduzem suas rotinas, prioridades e métodos 

para a sua execução. Segundo as autoras, a administração do tempo e os tipos e quantidades de 

atividades executadas durante uma jornada de trabalho, também são elementos que compõe esse 

contexto, sugerindo liberdade sobre o controle desses processos. Essa liberdade e autonomia, no 

entanto, pressupõem que o indivíduo esteja preparado para esta modalidade de trabalho, tanto 

no que se refere à sua organização do tempo e espaço, quanto na própria gestão. De outra parte, 

para isso entende-se que há a necessidade de certo engajamento por parte do trabalhador (Alves, 

2008).  

Assim, a produtividade do trabalhador em situação remota advém de suas escolhas com relação 

aos métodos e formas para a execução do próprio trabalho. Entretanto, não há uma uniformidade 

nas modalidades remotas, uma vez que elas diferem entre si, como apresentado a seguir.  

2.3. Definições e aplicações: o conceito de teletrabalho e home office 

O trabalho remoto ou teletrabalho é uma modalidade que possibilita a execução das atividades 

laborais em outros espaços que não sejam as organizações nas quais os trabalhadores atuam. Para 

Rosenfield e Alves (2011), o conceito de teletrabalho refere-se à atividade remota, realizada à 

distância e que se efetiva por meio das TICs. Segundo as autoras, o trabalho remoto existe desde 

o final da década de 1950, entretanto, somente a partir da década de 1970 sua utilização passa a 

ser relevante. Nas décadas seguintes passa a ter outros significados. Enquanto na década de 1980 

o teletrabalho tinha por finalidade promover maior convivência familiar e possibilitar uma forma 

organizacional capaz de tornar as empresas mais flexíveis e competitivas, estimulando o auto 

empreendedorismo e o trabalho por conta própria, na década de 1990, com a expansão das TICs, 

houve a possibilidade de múltiplas modalidades de teletrabalho, sobretudo nos empreendimentos 

individuais e no setor de serviços.  
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Segundo Rocha e Amador (2018, p.153) a definição de teletrabalho não é homogênea e difere-se 

nas literaturas nacional e internacional. Para Rosenfield e Alves (2011), a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) utiliza o conceito de teletrabalho considerando diferentes 

variáveis: local/espaço de trabalho; horário/tempo de trabalho (trabalho integral ou parcial), tipo 

de contrato (assalariado ou independente) e conteúdo do trabalho.  

No Brasil foi criada a Lei 12.551 (Brasil, 2011), que confere aos teletrabalhadores os mesmos 

direitos que possuem os trabalhadores presenciais. Entretanto, segundo dados da Sociedade 

Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades [SOBRATT], embora os trabalhadores em situação de 

trabalho remoto expressem, nas pesquisas realizadas, maior satisfação com relação ao controle 

do tempo, há uma efetivação de jornadas excessivas de trabalho e processos de intensificação 

(Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, 2018).  

3. Metodologia 

A pesquisa pode ser caracterizada como de natureza aplicada, de cunho exploratório e com 

abordagem quantitativa e qualitativa para coleta e análise dos dados. Os respondentes foram 

convidados a participar da pesquisa de maneira voluntária, sendo garantida a exposição a riscos 

mínimos e anonimato assegurado. Com a participação voluntária, aos participantes foi dada a 

liberdade de se recusarem a responder a quaisquer perguntas que lhes promovessem 

constrangimentos. Ainda, poderiam desistir da pesquisa a qualquer momento, sem que a recusa 

ou a desistência lhes promovesse qualquer prejuízo, bem como teriam livre acesso aos resultados 

do estudo e garantido esclarecimentos antes, durante e após a pesquisa. 

Assim, foi realizada uma pesquisa de campo com profissionais de secretariado em exercício, 

realizada via questionário por meio da ferramenta Google forms, distribuída tanto pelas redes 

sociais (Facebook e Whatsapp) quanto por e-mail, dividida em dois momentos (2019 e 2020), 

conforme Quadro 1. Em seguida, foi realizada uma pesquisa com profissionais que trabalham 

prestando serviços de secretariado remoto. 

 

Quadro 1. Enfoque das pesquisas. 

PESQUISA 2019 PESQUISA 2020 - Fase 1 PESQUISA 2020 - Fase 2 

Questões gerais sobre as 

configurações do trabalho 

 

 

444 questionários 

Profissionais que estão atuando 

em home office após o cenário 

da pandemia de Covid-19 

 

149 questionários 

Entrevistas com profissionais PJ 

- Secretariado Remoto 

 

 

10 entrevistas 

Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Para análise dos dados foi preciso estabelecer critérios de análise e, dessa forma, foram eleitos 

eixos e dimensões com foco na flexibilização do trabalho, percepção de processos de 

intensificação, relação tempo de trabalho e de não trabalho e condições objetivas de trabalho. 
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Quadro 2. Eixos e dimensões de análise. 

EIXO E DIMENSÕES ANÁLISE 

Flexibilização do Trabalho 
Perceber em que medida a flexibilização das atividades 

interferem no trabalho do secretariado. 

Percepção de processos de 

Intensificação 

Identificar se os secretários percebem suas rotinas de trabalho 

intensificadas. Ritmo/velocidade de trabalho  

Relação tempo de trabalho e de não 

trabalho 

Investigar qual a carga horária de trabalho dos secretários 

dentro e fora das organizações (jornada excessiva, alterações 

das jornadas, pausa interjornadas) 

Condições objetivas de trabalho 
Infraestrutura fornecida pela empresa, equipamento 

disponível, treinamentos realizados 

Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Os eixos de análise serão apresentados juntamente com os dados empíricos que foram 

categorizados na próxima seção. 

4. Análise e discussão dos dados 

Durante a pesquisa realizada em 2019, o cenário nacional era, na sua maioria, de profissionais de 

secretariado atuantes nas organizações, com cerca de 32% dos profissionais tendo a possibilidade 

de realização parcial de suas atividades de modo remoto. 

A pesquisa também contou com a participação de um pequeno número de profissionais PJ 

(pessoa jurídica), microempreendedores, atuantes na modalidade de secretariado remoto, com 

prestação de serviços à distância. 

Os respondentes dessa pesquisa foram analisados pelo tipo de contrato (funcionário 

CLT/estatutário ou prestador de serviços). 

 

Quadro 3. Tipos de contrato e atividades desenvolvidas 2019. 

Tipo de contrato CLT / Estatutário PJ 

Atividades desenvolvidas 

Atendimento Telefônico 

Atendimento à/ao Executiva/o 

Reuniões (organização e 

acompanhamento) 

Recepção de Clientes 

Organização de Viagens 

Redação de Documentos 

Arquivamento 

Elaboração de Relatórios 

Administração do Setor 

Pagamentos e Controle 

Financeiro 

- Assessoria dos executivos e 

gerentes 

- Gestão de e-mails 

- Atendimento ao cliente (online) 

- Controle de agendas 

- Organização de viagens 

- Organização de eventos 

- Responsável pelo financeiro 

(orçamentos, compras, controles 

financeiros, relatórios, analises, 

cobranças, emissões de notas)  
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Gestão de Equipes e Pessoas 

Negociação e Fechamento de 

Parcerias 

Traduções 

 

 

(com base nas falas dos 

entrevistados) 

Fonte: [Elaboração própria (2019)] 

 

O quadro acima apresenta as atividades desenvolvidas em 2019, antes do cenário de isolamento 

social, compostas por atividades técnicas, organizacionais e estratégicas da área secretarial. 

Identificou-se que há uma pequena diferença para as atividades desenvolvidas no trabalho dos 

profissionais com contrato de pessoa jurídica como responsabilidade pelo financeiro, relatórios 

contábeis e emissões de notas, por exemplo.  

Durante a pesquisa de 2020, com foco na atuação remota dos profissionais de secretariado, 

identificou-se o seguinte cenário: em função do isolamento social, muitos profissionais de 

secretariado atuantes nas organizações com registro CLT ou estatutários (empresas de pequeno, 

médio e grande porte) exercendo todas as atividades remotamente; e profissionais PJ (pessoa 

jurídica) atuantes na modalidade de secretariado remoto, com prestação de serviços à distância. 

Ainda no formato de análise por tipo de contrato, as atividades desenvolvidas tanto pelos 

profissionais com registro quanto os PJ, são apresentadas a seguir: 

 

Quadro 4. Tipos de contrato e atividades desenvolvidas 2020. 

Tipo de contrato CLT PJ 

Atividades 

desenvolvidas 

Atendimento à/ao Executiva/o 

Reuniões Virtuais (organização e 

acompanhamento) 

Redação de Documentos 

Arquivamento eletrônico de 

documentos 

Elaboração de Relatórios 

Administração do Setor 

Pagamentos e Controle Financeiro 

Gestão de Equipes e Pessoas 

Negociação e Fechamento de Parcerias 

Traduções 

 

Assessoria dos executivos e 

gerentes 

- Gestão de e-mails 

- Atendimento ao cliente (online) 

- Controle de agendas 

- Organização de eventos on line 

- Responsável pelo financeiro 

(orçamentos, compras, controles 

financeiros, relatórios, analises, 

cobranças, emissões de notas) 

- E tudo o que for relacionado a 

rotinas financeiras.  

  

 

(com base nas falas dos 

entrevistados) 

Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Com o isolamento social em função da pandemia de Covid-19, muitas atividades foram 

impossibilitadas de serem exercidas, como reuniões presenciais, eventos, conferências, que foram 
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substituídas por atividades online, o que justifica uma diminuição do número de atividades 

realizadas. 

4.1. Condições Objetivas de trabalho: trabalhadores atuando em modo remoto a 
partir da pandemia de Covid-19 

No contexto da pesquisa realizada em 2020, com foco em profissionais de secretariado que 

passaram a trabalhar em modo remoto a partir da pandemia de Covid-19, os resultados indicaram 

movimentos significativos no que tange à operacionalização do labor secretarial. A primeira 

questão neste bloco procurou investigar se os respondentes já haviam realizado atividades de 

forma remota antes da pandemia. 57% dos respondentes não havia realizado atividades de forma 

remota antes da pandemia. Entretanto, 43% havia realizado trabalho na modalidade remota, o 

que indica que as empresas possuíam mecanismos de utilização de plataformas e softwares 

possibilitando o teletrabalho.  

Na sequência, os respondentes foram questionados sobre a jornada de trabalho em horas diárias, 

de forma que a maioria informou que possui uma jornada de 6 a 8 horas, conforme Gráfico 1, a 

seguir: 

 

 

Gráfico 1. Qual sua jornada de trabalho diária em horas? 
Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Observa-se no gráfico acima que 34% dos respondentes trabalham mais de oito horas diárias, o 

que reforça o cenário de jornadas excessivas de trabalho em função da utilização das tecnologias 

e a velocidade com a qual informações e processos acontecem. Ao serem questionados sobre 

alterações nas jornadas de trabalho, 55% indicaram perceber alterações, conforme Gráfico 2: 
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Gráfico 2. Houve alterações na sua jornada para o teletrabalho? 
Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Sobre essas alterações, alguns informaram que sua jornada se tornou mais flexível, outros que 

houve redução nas atividades, outros que passaram a atender um maior número de pessoas. Tais 

alterações indicam a flexibilização ocorrida no trabalho destes profissionais, abrangendo desde 

questões de redução ou aumento nas demandas até novas formas de realizar suas tarefas. 

As condições objetivas de trabalho também ganham relevo nesta pesquisa e o Gráfico 3 trata da 

temática de infraestrutura para o trabalho remoto, como a disponibilidade de internet, 

computador, telefone, mesa de trabalho, entre outros. 

 

 

Grafico 3. Há infraestrutura para trabalho remoto em sua residência (internet, computador, telefone, 
mesa de trabalho)? 

Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

A maioria (84%) indicou possuir a infraestrutura necessária, enquanto 16% indicaram não possuir 

infraestrutura para realizar suas tarefas remotamente. 

Sobre os tempos e horários de trabalho, os respondentes foram questionados sobre o fato de as 

empresas controlarem seu trabalho por meio de softwares específicos. A maioria (84%) indicou 

que não há controle no trabalho remoto, contra 16% que são controlados pela empresa, conforme 

o Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Seu tempo de trabalho é controlado pela empresa por algum software específico? 
Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Estes dados indicam um aumento da necessidade desses profissionais de desenvolverem técnicas 

de autogestão e controle do tempo, o que por um lado aumenta a sua autonomia e, por outro, traz 

a sensação de maior liberdade para realizar seu trabalho. De outra parte, estas novas demandas 

acrescentam outras competências necessárias aos profissionais de secretariado que passaram a 

atuar remotamente. 

Entre os eixos de análise do presente estudo encontra-se a intensificação do trabalho, que, 

segundo Rosso (2008), implica na exigência de mais trabalho, gestão por resultados, polivalência 

e versatilidade, bem como na ampliação das jornadas dos trabalhadores. As questões que seguem 

tratam justamente da temática da intensificação como prazos de entrega, ritmo e velocidade de 

trabalho, como pode ser observado nos Gráficos 5 e 6. 

 

 

Gráfico 5. Seus prazos de entrega das demandas referentes à sua função estão iguais ao período anterior à 
pandemia? 

Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Com relação aos prazos de entrega das demandas referentes à função de assessoria e secretariado, 

38% dos respondentes informaram que não perceberam alteração nos prazos de entrega das 

atividades enquanto 60% perceberam alteração. Já com relação a alteração do ritmo e velocidade 
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para o desenvolvimento das atividades, os resultados apontam outro cenário, como podemos 

observar no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Houve alteração do seu ritmo/velocidade de trabalho? 
Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Entre os respondentes, 31% não sentiram alteração do ritmo e velocidade para a realização das 

atividades laborais, enquanto 67% perceberam relevante alteração para o desenvolvimento do 

trabalho, fator que confirma um quadro de intensificação durante o período de atividades 

remotas. 

Outra questão que subsidia uma análise das condições objetivas de trabalho destes profissionais 

durante o período de realização de atividades na modalidade remota é identificar se as empresas 

ofereceram capacitação/treinamento para a realização do trabalho remoto. 

No Gráfico 7 observa-se que 24% dos participantes da pesquisa receberam treinamento para atuar 

na modalidade remota e 70% não receberam treinamentos ou capacitações e precisoram, de 

maneira autônoma, aprender a utilizar as plataformas e softwares adotados pelas organizações.  

 

 

Gráfico 7. A sua empresa ofereceu treinamentos e/ou capacitações para a realização de atividades de 
forma remota? 

Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Com base no cenário acima, foi possível apontar, num âmbito geral e com base nas análises das 

respostas, os pontos negativos e positivos da realização do trabalho remoto conforme quadro a 

seguir. 
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Quadro 5. Elementos Positivos e Negativos do Trabalho Remoto. 

Elementos positivos do trabalho 

remoto 

Elementos negativos do trabalho 

remoto 

• flexibilização da jornada de trabalho;  

• organização do tempo;  

• conciliar demandas sociais, 

familiares, e laborais;  

• economia de tempo com transporte 

casa-trabalho;  

• autonomia para organização do 

modo de trabalhar 

• jornadas excessivas;  

• gastos próprios com infraestrutura;  

• não divisão de espaço de trabalho e 

de não-trabalho e tempo de trabalho e de 

não-trabalho;  

• isolamento social. 

Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Para possibilitar uma análise relacional entre os teletrabalhadores contratados da área secretarial 

e os trabalhadores PJ, foram realizadas entrevistas, por e-mail, com profissionais de secretariado 

que atuam como pessoa jurídica sobre suas percepções a respeito do trabalho remoto. O 

compilado das respostas segue no próximo quadro. 

 

Quadro 6. Percepções dos secretários atuantes na modalidade remota com contrato PJ. 

Considera que 

teve 

dificuldades 

ao optar pela 

modalidade de 

pessoa 

jurídica? 

Considera ser 

financeiramente 

mais vantajoso a 

condição de 

pessoa jurídica? 

Por quê? 

Percebe 

limitações em 

relação ao 

desenvolvimento 

do seu trabalho 

em função da 

modalidade 

remota? 

Quais as 

vantagens da 

atuação 

secretarial na 

modalidade 

remota?  

Sente-se 

prejudicado 

com relação ao 

uso do espaço 

doméstico 

para o 

trabalho?  

“Não, muito pelo 

ao contrário, vi 

mais 

oportunidades e 

autonomia.“ (En

trevistado A) 

“Não de 

imediato. 

Acredito que o 

maior impacto é 

não ter os 

mesmos direitos 

de um 

profissional CLT 

e muitas vezes 

nem 

estabilidade.” 

(Entrevistado B)  

 

“Sim, no meu caso, 

tive aumento do 

meu rendimento 

financeiro com a 

[...], e mais tempo 

para atuar em 

outras áreas da 

minha vida.“ 

“Sim, porque é 

possível fazer o 

meu próprio 

salário. 

Não possuo 

nenhum desconto, 

então acabo 

recebendo 100%. 

Porém torna-se 

vantajoso com 

Acredito a falta de 

disciplina e 

organização possa 

ser o maior 

limitante para 

quem quer 

trabalhar de forma 

remota. Hoje 

possuo muita 

disciplina em saber 

que embora estou 

em casa, estou em 

horário de 

trabalho, ao ponto 

de ter aquele 

síndrome do 

domingo a noite 

que todos os 

profissionais têm. 

Acabo esquecendo 

que estou em casa. 

“Ter autonomia em 

seu trabalho, 

conhecer e lidar 

com vários perfis, e 

estar em constante 

aprendizado.” 

(Entrevistado A) 

“São inúmeras 

vantagens como a 

qualidade de vida, 

flexibilidade, 

trabalhar de 

qualquer lugar do 

mundo. Não 

possuo stress com 

ônibus, trânsito, 

frio ou chuva. Não 

corro riscos em 

sair de 

“Não, muito pelo 

ao contrário, 

consigo 

desenvolver 

ambas as tarefas, 

e ter tempo com 

o meu filho, e 

estar presente na 

vida dele, o que 

antes eu não 

tinha, quando 

trabalhava no 

regime CLT.” 

(Entrevistado A) 

De certa forma 

sim. Eu nunca 

saio do meu 

trabalho. E se 

não houver uma 

organização 

pessoal, os 
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muito trabalho. 

(Entrevistado C) 

 

Outra coisa, que 

pode ser afetado é a 

interação social. É 

um trabalho 

solitário. 

(Entrevistado C)  

 

casa.”(Entrevistado 

E)  

 

afazeres 

domésticos 

tendem a 

atrapalhar, 

especialmente, 

se durante o 

trabalho, há 

pessoas em casa. 

(Entrevistado D) 

Fonte: [Elaboração própria (2020)] 

 

Os relatos indicam que há diferentes atuações e formas de estruturação do trabalho por parte dos 

profissionais que trabalham na modalidade PJ. Cada empresa elege um conjunto de atividades a 

serem ofertadas na forma de prestação de serviços/projetos e decide como a organização do 

trabalho se dará e isso implica nas percepções sobre a própria atuação. Enquanto alguns 

empreendedores sentem-se mais autônomos para a realização de suas atividades e apontam que 

esta modalidade é mais vantajosa, outros, pelo contrário, indicam que a postura individual pode 

afetar diretamente na qualidade do trabalho, nas condições objetivas e na realização ou frustração 

para a atuação nesta modalidade.  

Vale ressaltar que, na opinião dos participantes, por já desenvolverem suas atividades na 

modalidade remota, sentiram pouca diferença na atuação durante o período de isolamento, exceto 

com relação à organização das atividades presenciais. 

5. Conclusão 

Os dados coletados permitiram perceber um processo de intensificação e flexibilização no 

trabalho dos profissionais de secretariado investigados nesta pesquisa, que incorporaram novas 

atividades em seu escopo de atuação quando passaram a realizar as tarefas inerentes a sua 

profissão de formas diversas, incluindo as possibilidades do teletrabalho ou home office. 

Sobre o teletrabalho, os profissionais que passaram a trabalhar nesta modalidade a partir da 

pandemia de Covid-19 tiveram suas jornadas de trabalho alteradas. Parte destes profissionais 

passaram a realizar atividades que não eram realizadas antes e a maioria não recebeu 

treinamentos ou capacitações para atuar em trabalho remoto. Além disso, a maioria dos 

profissionais percebeu diferenças no seu ritmo de trabalho, em função do aumento de 

produtividade e formas de controle advindas das tecnologias utilizadas para a realização do 

trabalho. 

Muitos destes profissionais apontaram sentirem-se bem com o teletrabalho, uma vez que 

identificam maior autonomia na realização das atividades e maior tempo com a família. Isso, no 

entanto, acaba por borrar as barreiras entre o tempo de trabalho e de não-trabalho, além de 

demandar uma reestruturação por parte destes trabalhadores sobre suas próprias posturas 

profissionais. 
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Resumo 

Este artigo visa caracterizar o Secretariado virtual em Portugal, procurando-se, para tal, (i) 
caracterizar, em termos de experiência e formação, os profissionais que atuam neste domínio; 
(ii) identificar os serviços por eles prestados; (iii) rastrear as competências  necessárias ao 
exercício da profissão neste contexto virtual, na perspetiva dos profissionais; (iv) tipificar os 
seus clientes habituais e  (v) identificar as motivações, vantagens e desvantagens, para 
profissionais e clientes, associadas à prestação de serviços virtuais, do ponto de vista dos 
profissionais.   

Baseado na análise da presença online destes Projetos de Secretariado virtual e na aplicação 
de um questionário, este estudo deixa perceber que a área do Secretariado virtual é ainda uma 
área de atuação emergente em Portugal, sendo assumida, maioritariamente, por mulheres 
com formação superior, em situações de mudança ou à procura de mudança. Os seus clientes 
são tipicamente freelancers/profissionais liberais e particulares, aos quais prestam serviços 
diversos como a gestão de email, a organização de arquivo digital/gestão de documentação, 
a gestão de agenda e a criação e edição de documentos. 

Palavras-Chave: novas formas de trabalho, secretariado virtual, perfil profissional, 
competências, funções profissionais. 

Abstract 

This article aims at characterising the Portuguese virtual secretariat, seeking to (1) 
characterise the professionals working in this field, both in terms of experience and training; 
(2) to identify the services they provide; (iii) to track the skills needed to practice this job in the 
virtual context, from the professionals perspective; (iv) to typify regular clients and (v) to 
identify the professionals and clients’ motivations, advantages and disadvantages that are 
linked to the virtual services rendering, from the professionals point of view. Based on the 
analysis of the online presence of these Secretariat projects and in the application of a 
questionnaire, this study lets realize that the virtual secretariat area is still an emergent area 
of action in Portugal, mostly assumed by women with higher education, in changing situations 
or seeking for a change. Their clients are mainly freelancers/ private and liberal professionals, 
to whom they provide a variety of services, such as e-mail management, digital file 
management/document management, agenda management and creation and edition of 
documents. 

Keywords: new forms of work, virtual secretariat, professional profile, competences, 
professional responsabilities. 

1. Introdução  

Nos últimos anos, e na sequência de tendências quase universais como a globalização, o avanço 

das tecnologias e as múltiplas alterações demográficas e societais, tem-se registado mudanças 

significativas ao nível dos mercados laborais.   

mailto:sribeiro@ua.pt
mailto:arc@ua.pt%22%20/
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De entre as mudanças mais comummente referidas destacam-se as que respeitam à organização 

do trabalho e às ditas novas formas de trabalho (Vendramin & Valenduc, 2016). Embora seja 

difícil encontrar uma definição universalmente aceite para estas novas formas de trabalho, elas 

podem ser assumidas como “formas de trabalho atípicas, que se diferenciam claramente das 

matrizes do modelo de emprego total, isto é, da relação de trabalho típica, nomeadamente no que 

respeita ao seu carácter temporalmente determinado, à pluralidade de empregadores e à 

instabilidade remuneratória” (Carochinho, 2009, pp. 26-27). De acordo com o relatório da 

Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound, 2020a), 

são identificáveis, no contexto europeu após o ano 2000, novas formas de trabalho como “job 

sharing”, “casual work”, “voucher-based work”, platform work”, “collaborative self-employement” 

e “ICT-based mobile work”.   

A digitalização do trabalho é cada vez mais uma realidade, embora existam discrepâncias a este 

nível entre vários países, nomeadamente no âmbito dos países europeus (Eurofound, 2020a). Em 

Portugal, a tendência a este nível parece ter vindo a alterar-se nos últimos anos. Segundo o Livro 

Verde das Relações Laborais, de 2016, o “teletrabalho tem uma expressão residual no contexto 

português, e tem vindo, aliás, a perder relevância” (Dray, 2016, p. 177). Porém, no início de 2020, 

afirmava-se que, apesar da preferência, culturalmente motivada, pela permanência do 

trabalhador no local de trabalho, se tem registado uma contratação progressiva para contextos de 

trabalho remoto (Ra Ju, 2020). 

Nestas novas formas de trabalho, é determinante o uso das TIC, com base nas quais o trabalho é, 

em muitos casos, assegurado, especialmente em situações de teletrabalho ou trabalho virtual, 

duas denominações que apontam para realidades próximas e que nem sempre se distinguem com 

facilidade. Com efeito, o teletrabalho é assumido como “qualquer tipo de regime de trabalho em 

que os trabalhadores trabalham à distância, fora das instalações de um empregador ou de um 

local fixo, com recurso a tecnologias digitais como redes, computadores portáteis, telemóveis e a 

Internet” (Eurofound, 2020b), ao passo que o trabalho virtual é apresentado como “un terme 

générique qui désigne toutes les formes de travail réalisé à partir d’internet, d’ordinateurs ou 

autres outils informatiques, à partir du domicile, d’espaces publics ou d’autres endroits que les 

espaces traditionnels de travail, parfois avec une organisation très flexible du temps de travail et 

de la localisation du travail” (Vendramin & Valenduc, 2016, p. 5).  

Em Portugal, o trabalho a distância, mediado e possibilitado pelo uso de TIC, pode recobrir, pelo 

menos, duas modalidades de prestação de serviços diversas, de acordo com a legislação laboral 

portuguesa: por um lado o teletrabalho, por outro o trabalho independente. Assim, entende-se o 

teletrabalho como “[...] a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente 

fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação”, sendo que 

“pode exercer a atividade em regime de teletrabalho um trabalhador da empresa ou outro 

admitido para o efeito, mediante a celebração de contrato para prestação subordinada de 

teletrabalho” (Lei n.º 7/2009). Os trabalhadores independentes, por sua vez, são “os indivíduos 

que se obriguem a prestar a outrem, sem subordinação, o resultado da sua actividade” (Decreto-

lei n.º 240/96).  

De entre as várias profissões cujas características permitem a transição para estes novos modelos 

de trabalho, as profissões na área do Secretariado destacam-se pelo elevado potencial para 

trabalho à distância (Martins, 2020). Com efeito, e apesar de Fanzeres e Lima (2018), em estudo 

aplicado à realidade brasileira, afirmarem que a literatura científica sobre esta temática ainda é 

escassa ou inexistente, são já identificáveis alguns artigos relacionados com trabalho remoto ou 

trabalho virtual na área do Secretariado e Assessoria, como os de Abreu, Castro, Lima e Souza 

(2019) ou de Paes e Santiago (2020). 

Assim, e apesar de existirem já profissionais de Secretariado que atuam, dentro das suas 

responsabilidades contratuais, em teletrabalho, e de alguns estudos se debruçarem precisamente 
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sobre este tipo de prestação de serviços secretariais (Costa, Chizzoni, & Vaz, 2019), continua por 

conhecer o domínio da prestação de serviços de Secretariado por profissionais que atuam por sua 

conta própria, enquanto trabalhadores independentes e, muitas vezes, envolvidos em projetos 

empreendedores. Com efeito, e como afirmam Barbosa e Durante, “o Secretário Executivo vem 

ressaltando seu perfil empreendedor e intraempreendedor e, em consequência, buscando novos 

rumos profissionais. Essa busca é fundamental, pois muitas vezes é no meio desse processo que 

surgem novos desafios e mudanças, como a de se tornar empresário” (2013, p. 59).  

A tendência para o surgimento de projetos empreendedores de Secretariado virtual, sendo de 

origem norte-americana, está já bem presente em países como o Brasil, sobretudo por estar 

associada à expectativa de redução de custos, por parte das empresas, e de mais fácil conciliação 

da vida profissional e da vida pessoal por parte dos profissionais (Barros, Vasconcelos, Silva, 

Brito, & Silva Filho, 2012). Em Portugal, e como refere Maria Cardoso, da Academia de Assistentes 

Virtuais, “se até há pouco tempo pouco se falava desta profissão e até desta possibilidade, o certo 

é que hoje em dia são cada vez mais as pessoas interessadas neste tema – seja porque desejam 

trabalhar como assistentes virtuais, seja porque desejam contratar um”, sobretudo porque com o 

apoio destes profissionais, “os empreendedores ficam mais livres para se focarem na sua zona de 

génio e no crescimento dos seus negócios” (Academia de Assistentes Virtuais, 2020). 

Neste contexto, este artigo tem como objetivo geral traçar o retrato global do Secretariado virtual 

em Portugal, direcionando a análise para os profissionais que atuam como profissionais 

independentes. Para tal, assumem-se como objetivos específicos: (i) caracterizar, em termos de 

experiência e formação, os profissionais que atuam neste domínio; (ii) identificar os serviços por 

eles prestados; (iii) rastrear as competências  necessárias ao exercício da profissão neste contexto 

virtual, na perspetiva dos profissionais; (iv) tipificar os seus clientes habituais e  (v) identificar as 

motivações, vantagens e desvantagens, para profissionais e clientes, associadas à prestação de 

serviços virtuais, do ponto de vista dos profissionais. Espera-se que o estudo possa contribuir com 

dados científicos conducentes a um melhor conhecimento das profissões do domínio do 

Secretariado em Portugal, revelando um nicho de atuação até agora não estudado neste país. Estes 

dados poderão contribuir não apenas para melhor caracterizar estas profissões, reforçando o seu 

caráter flexível e inovador, mas também para auxiliar as instituições de formação, no sentido de 

capacitarem os seus diplomados para estes novos formatos de atuação profissional. 

2. Metodologia 

Considerando a inexistência de um registo oficial que permitisse identificar os profissionais que 

atuam no âmbito do Secretariado virtual em Portugal, foi necessário organizar a pesquisa inicial 

em vários momentos, com características e procedimentos diversos, que se listam na Figura 1. 
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Figura 1. Dinâmica estabelecida para a recolha de dados. 
[Fonte: elaboração própria] 

 

Assim, primeiramente, optou-se por fazer uma pesquisa no motor de busca da Google, usando os 

termos “secretária virtual”, “assistente virtual” e “secretariado virtual” e circunscrevendo os 

resultados a páginas de Portugal. Procedeu-se, de seguida, a uma filtragem das entradas obtidas, 

de modo a rastrear apenas as páginas referentes a prestadores de serviços de 

secretariado/assessoria virtual. Paralelamente, e para complementar a escassez de resultados 

obtidos através na pesquisa no Google, iniciou-se uma pesquisa no LinkedIn, com os termos 

“secretária virtual” e “assistente virtual”, no campo “pessoas”, restringindo geograficamente a 

Portugal.  

Uma vez identificadas as páginas associadas a profissionais que prestavam serviços de 

Secretariado virtual, definiu-se uma grelha de análise das mesmas, contemplando, entre outros 

aspetos, os canais de comunicação online usados, os tipos de serviços prestados, a localização 

geográfica, a data de início de funções, etc. 

Paralelamente, e já beneficiando dos dados obtidos na primeira etapa deste processo, contactou-

se a Academia de Assistentes Virtuais, no sentido de solicitar colaboração na identificação dos 

profissionais e no contacto com os mesmos. Em função dos resultados desta reunião, avançou-se 

para a definição de um questionário. Este foi elaborado através das ferramentas do Google 

Formulários e incluía dois grupos. No primeiro, “Caracterização dos respondentes”, incluíram-se 

questões destinadas à recolha de dados como género, idade, área de residência, formação, número 

de anos de experiência no domínio do Secretariado virtual, entre outras. O segundo grupo, “O 

secretariado virtual em Portugal: que realidade(s)”, incluía sete perguntas fechadas, relacionadas 

com questões como o tipo de serviços prestados, as competências técnicas e transversais 

necessárias ao exercício desta profissão. Nas questões para as quais se sugeria uma lista de 

respostas possíveis, deu-se sempre a opção de as respondentes acrescentarem outras respostas 

que considerassem relevantes. Foram também colocadas cinco questões abertas, relacionadas 

com as motivações para o exercício do Secretariado virtual e com as vantagens/desvantagens do 

mesmo, para profissionais e clientes. Especificamente para estas questões, e perante a diversidade 

de respostas obtidas, foi necessário proceder à sua padronização, organizando-as em classes.  

A distribuição do questionário foi feita, a partir de 28 de abril de 2020, por várias vias: por um 

lado, solicitou-se à Academia de Assistentes Virtuais que divulgasse esta ferramenta junto dos 

seus contactos; por outro lado, contactaram-se diretamente os profissionais identificados nas 
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etapas anteriores, usando-se o email, as mensagens do Linkedin e Facebook e também o telefone. 

O formulário esteve disponível para preenchimento até dia 21 de maio de 2020. 

3. Apresentação de dados e discussão de resultados 

A etapa inicial de pesquisa de prestadores de serviços de Secretariado virtual através do motor de 

busca da Google e da plataforma LinkedIn permitiu identificar 82 projetos de Secretariado 

virtual, presentes online através de páginas web próprias, Facebook e, sobretudo, LinkedIn, 

conforme se visualiza na Figura 2. 

 

Figura 2. Tipo de presença online dos projetos de Secretariado virtual. 
[Fonte: elaboração própria] 

 

O inquérito acima caracterizado foi divulgado não apenas junto dos responsáveis destes 82 

projetos, mas também junto da rede de contactos da Academia de Assistentes Virtuais. Os 

resultados obtidos descrevem-se nas secções seguintes. 

3.1. Caracterização da amostra 

Após o período de divulgação do inquérito, obtiveram-se 41 respostas, todas de profissionais de 

sexo feminino. Em termos de idades, prevalece a classe de 31 a 41 anos (cf. Figura 3), destacando-

se, no que concerne à distribuição geográfica, a presença nas áreas urbanas do litoral, conforme 

se visualiza na Figura 4. 

 

 

Figura 3. Idades das respondentes. 
[Fonte: elaboração própria] 



72 

 

 

Figura 4. Área de residência das respondentes. 
[Fonte: elaboração própria] 

 

Ao nível da formação, praticamente metade das respondentes têm formação superior: 34,1% são 

detentoras de Licenciatura e 17,0% concluíram uma Pós-Graduação ou Mestrado. Registaram-se 

também 26,8% de respondentes com 12.º ano, conforme se visualiza na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Graus de formação das respondentes. 

 

 

As áreas de formação, independentemente do grau, podem ser visualizadas na Figura 5, 

destacando-se a Gestão, com 20%, o Secretariado e as Letras, ambos com 17%, e a Comunicação 

e Marketing, com 12%.  
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Figura 5. Áreas de formação das respondentes. 
[Fonte: elaboração própria] 

 

Ao restringir a análise apenas às detentoras de cursos superiores, verifica-se que as áreas de 

formação se alteram substancialmente, passando a ser mais comuns as Ciência Sociais (21,4%). 

Comunicação e Marketing, Letras e Ciências ocorrem com a mesma percentagem (14,3%). 

Em termos de experiência na área do Secretariado virtual, 70% das respondentes referem ter até 

3 anos de experiência, o que confirma o carácter recente desta área de atuação no nosso país. 

Ainda assim, sublinha-se o facto de haver duas respondentes que afirmam ter 20 e 30 anos de 

experiência neste domínio. 

3.2. O Secretariado virtual em Portugal: caracterização 

Em Portugal, e de acordo com as respondentes, as profissionais que atuam na área do 

Secretariado virtual fazem-no, maioritariamente, como trabalhadoras independentes (85%), 

trabalhando por conta própria. Os restantes 15% trabalham por conta de outrém (7,3%) ou 

parcialmente por conta de outrém (7,3%). 

Do total de respondentes, 25 (61%) dedicam mais de 50% da sua ocupação profissional aos 

serviços de Secretariado virtual, sendo que 15 (37%) afirmam dedicar entre 91 a 100% da sua 

atividade profissional à prestação destes serviços (cf. Figura 6). 
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Figura 6. Percentagem do tempo de trabalho para prestação de serviços no domínio em estudo. 
[Fonte: elaboração própria] 

 

Quando questionadas a respeito das atividades que conciliam com o Secretariado virtual, nos 

casos em que esta atividade não corresponde a 100% da sua ocupação profissional, as 

respondentes referem áreas como tradução, consultoria, imobiliário, área financeira, entre 

outras. 

De acordo com as respostas obtidas, os serviços de Secretariado virtual mais comummente 

prestados pelas profissionais são a gestão de email, a organização de arquivo digital/gestão de 

documentação, a gestão de agenda e a criação e edição de documentos. Na Figura 7 visualizam-

se, com mais detalhe, as respostas obtidas, sendo visível, também, que os serviços que são menos 

prestados são o atendimento telefónico, a tradução, a organização de viagens e a organização de 

eventos. 

 

Figura 7. Serviços de secretariado virtual prestados.  
[Fonte: elaboração própria] 

 

Segundo as inquiridas, os serviços acima referidos são prestados maioritariamente a 

freelancers/profissionais liberais (61%), particulares (56%), pequenas e médias empresas (51%), 

microempresas (46%) e startups (29%).  
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A prestação destes serviços e a interação com os clientes agora referidos assenta, necessariamente, 

em competências técnicas e transversais, sendo necessário perceber quais as mais relevantes. 

Assim, e de acordo com as respondentes, o domínio da língua materna é a competência técnica 

mais necessária para o seu exercício profissional, sendo assinalada como “totalmente relevante” 

por 32 respondentes. O domínio das ferramentas informáticas, especificamente do Pacote Office, 

é selecionado como “Totalmente relevante” por 28 respondentes, assumindo-se como a segunda 

competência técnica mais valorizada. Já o domínio de outras ferramentas informáticas/digitais 

surge como terceira competência técnica mais relevante para o Secretariado Virtual, na perspetiva 

das inquiridas, tendo sido referida em 21 respostas como “Totalmente relevante” e 16 como 

“Muito relevante”. Os dados do gráfico da Figura 8 permitem confirmar com mais detalhe o modo 

como as respondentes valorizam as competências técnicas próprias deste domínio de atuação.  

 

 

Figura 8. Competências técnicas necessárias para o exercício de funções de Secretariado virtual.  
[Fonte: elaboração própria] 

 

Quando confrontadas com a necessidade de identificar a relevância das competências transversais 

para o desempenho das suas funções no domínio do Secretariado virtual, a grande maioria das 

profissionais assinalou todas as opções – excepto “Boa apresentação” – como totalmente 

relevantes. Na realidade, as opções “Organização e método”, “Comunicação”, Responsabilidade” 

e “Autonomia” são referidas, por todas as inquiridas, ou como “totalmente relevantes” ou como 

“muito relevantes”, o que indicia que se trata do conjunto de competências transversais mais 

consensuais para as inquiridas. Apenas as opções “Capacidade de trabalho em equipa” e “Boa 

apresentação” são percecionadas por algumas respondentes (8 em 41) como “nada/pouco 

relevantes” (cf. Figura 9), o que se poderá relacionar com o facto de o exercício destas funções de 

Secretariado virtual ser, por vezes, assumido como uma atividade mais individual, tal como se 

poderá verificar adiante neste trabalho. 
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Figura 9. Competências transversais necessárias para o exercício de funções de Secretariado virtual.  
[Fonte: elaboração própria] 

 

Globalmente, as inquiridas revelam uma posição bem mais consensual na valorização das 

competências transversais (maioritariamente assumidas como “muito/totalmente relevantes”), 

do que nas competências técnicas, que são percecionadas de forma mais díspar pelas 

respondentes. 

Considerando que esta atividade parece ser relativamente recente no nosso país, e assumindo que 

a prestação de serviços de Secretariado tradicionais é mais comum, procurou-se perceber quais 

poderão ser as motivações que levam as profissionais a enveredar por uma carreira neste domínio 

específico da atuação secretarial. As respostas mais comuns foram as que se registam na Figura 

10, sendo de destacar, e apesar da proximidade do número de respostas de cada classe, a que se 

refere à “Situação de mudança/necessidade de mudança”, que agrupa respostas relacionadas com 

alterações na vida das respondentes (como situações de desemprego, maternidade, mudança de 

residência) que as impulsionaram a mudar, ou com a necessidade de mudança sentida pelas 

mesmas. Nesta pergunta, 3 respostas foram consideradas inválidas. 

 

Figura 10. Motivações para optar pela prestação de serviços de Secretariado virtual 
[Fonte: elaboração própria] 



77 

 

As respondentes foram ainda questionadas a respeito das vantagens e desvantagens que, na sua 

perspetiva, estarão associadas ao Secretariado virtual, seja para as próprias profissionais, seja 

para os respetivos clientes. Assim, de acordo com as respondentes, as principais vantagens do 

Secretariado virtual para os profissionais são a “Flexibilidade de horário e gestão de tempo”, a 

“Autonomia” e a “Flexibilidade de local de trabalho”. Já para os clientes, as principais vantagens 

são, na perspetiva das respondentes, a “Redução de custos fixos”, a “Flexibilidade na contratação” 

e a “Poupança em despesas com equipamentos e espaços”, como mostra a Figura 11. 

 

 

Figura 11. Vantagens do Secretariado virtual para as profissionais e para os clientes, na perspetiva das 
profissionais. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

No que concerne a desvantagens, salienta-se, em primeiro lugar, que o número total de respostas 

obtidas é muito inferior ao das vantagens. No caso das desvantagens para os profissionais, as 

respostas mais frequentes são “Nenhuma desvantagem”, “Isolamento social” e “Instabilidade 

financeira”. No que respeita às desvantagens para os clientes, as inquiridas também indicam 

como resposta mais comum “Nenhuma desvantagem”, seguida de “Falta de contacto 

pessoal/mais imediato entre cliente e prestador de serviços” e “Sensação de menor controlo do 

trabalho que está em curso”. Estas respostas estão registadas na Figura 12. 
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Figura 12. Desvantagens do Secretariado virtual para as profissionais e para os clientes, na perspetiva das 
profissionais. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

Por fim, procurou-se saber se as inquiridas consideram que o mercado português está preparado 

para o Secretariado virtual. Maioritariamente, as respondentes selecionaram a opção “nem pouco 

nem muito preparado” (41,5%). 

3.3. O Secretariado virtual em Portugal: um testemunho  

De modo a complementar estes dados anónimos provenientes dos questionários com a 

experiência de uma profissional com atuação neste domínio, explanamos, abaixo, a perspetiva de 

uma das autoras deste trabalho, que conduz o seu próprio projeto de Secretariado virtual, desde 

setembro de 2018, e que é uma das fundadoras da Academia de Assistentes Virtuais.  

De acordo com Marta López Ramos, as profissionais de Secretariado Virtual que atuam em 

Portugal realizam tarefas diversas, como organização e apoio em todo o tipo de tarefas 

administrativas e de suporte ao cliente, mas também – e cada vez mais – funções no domínio do 

Marketing digital. Para o exercício destas funções, é “preciso  ser proactiva para gerir um projeto 

[...], empática para entender o cliente, rápida a aprender e entender os negócios dos clientes, ter 
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boa capacidade de expressão oral e escrita, ser proficiente em todo tipo de plataformas 

informáticas e digitais (que mudam com frequência), disciplinada para cumprir compromissos e 

datas de entrega, focada para não perder os objetivos, ... e uma panóplia de outras aptidões 

(relacionadas com empreendedorismo, suporte administrativo e técnico) [...]” (Marta López 

Ramos, comunicação pessoal, maio de 2020). Para Marta López Ramos, só apostando nestas 

competências se pode contrariar alguma “suspeição” com que o mercado português ainda 

perceciona as atividades de Secretariado virtual. Para tal, é necessário consolidar a imagem do 

profissional de Secretariado virtual como “o braço direito do empreendedor”, que “pode ser 

mesmo um assessor de projeto, fazer gestão de equipa, assegurar que as peças todas do puzzle 

estão a funcionar bem” (Marta López Ramos, comunicação pessoal, maio de 2020).  

Para Marta López Ramos, esta é uma profissão com futuro. Para o sucesso da mesma, será 

necessário que os profissionais apostem na consolidação das suas competências, reforçando a sua 

formação específica para o Secretariado virtual.  

4. Considerações finais 

Globalmente, este estudo permitiu traçar um retrato inicial do Secretariado virtual em Portugal. 

Primeiramente, percebemos que se trata de um fenómeno ainda com pouca expressão no país, 

tendo-se identificado menos de uma centena de profissionais/projetos de Secretariado virtual 

com presença online. Esta presença é hoje garantida, maioritariamente, através de LinkedIn.  

Os dados obtidos através do inquérito aplicado permitiram confirmar que se trata de uma 

ocupação relativamente recente (70% dos profissionais referem atuar neste meio há menos de 3 

anos), preferencialmente feminina, exercida principalmente por profissionais entre 30 e 40 anos, 

altamente qualificadas e de meios urbanos. Os profissionais de Secretariado virtual com formação 

superior especializada na área do Secretariado, apesar de existirem, não são ainda muito comuns. 

O testemunho recolhido, de uma profissional com atuação na área há cerca de dois anos, reforça 

precisamente este quadro de características, salientando, ainda, o facto de haver escassa formação 

especializada direcionada ao Secretariado virtual. 

Tanto os questionários quanto o testemunho recolhido identificam os freelancers e 

empreendedores como os clientes mais comuns destes profissionais de Secretariado virtual, aos 

quais prestam serviços como gestão de email, organização de arquivo digital/gestão de 

documentação, gestão de agenda, entre outros. Para assegurarem estes serviços, as inquiridas 

assinalam como competências necessárias o domínio de ferramentas eletrónicas e das línguas 

materna e estrangeiras. Já nas competências transversais, sendo embora todas elas bastante 

valorizadas pelas respondentes, destacam-se a responsabilidade, a comunicação e a 

organização/método. 

A opção pelo exercício do Secretariado virtual está associada a situações de mudança e à procura 

de maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Na perspetiva dos profissionais, os serviços 

de Secretariado virtual não têm grandes desvantagens, nem para os próprios profissionais nem 

para os seus clientes. Globalmente, as profissionais consideram que o mercado está 

medianamente preparado para a existência de mais propostas de serviços de Secretariado virtual. 

Traçado este primeiro retrato geral, é importante acompanharmos no tempo o percurso do 

Secretariado virtual em Portugal, voltando a esta pesquisa, por exemplo, no prazo de um ano, e 

procurando perceber, entre outros aspetos, os reflexos deste novo cenário social, fomentado pela 

Covid-19, nesta área. Será ainda relevante comparar a realidade portuguesa com a de países em 

que o Secretariado virtual está muito mais consolidado, como alguns países europeus ou o Brasil.  
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Resumo 

A implementação da digitalização em todos os processos das organizações criou e continua a 
criar nelas profundas alterações no foro interno e externo. A presente investigação analisa as 
implicações da implementação da digitalização no aspeto interno das organizações, sobretudo 
no que concerne às consequências jurídico-laborais para os colaboradores (em especial para 
os técnicos de secretariado), os quais podem e devem estar na vanguarda deste processo de 
alteração, dado ser a partir deles que se inicia o iter procedimental dos processos 
organizacionais em ambiente digital, além de serem eles que os suportam até final. 

Palavras-Chave: secretariado contemporâneo, flexibilização no trabalho, flexibilidade 
funcional, formação. 

Abstract 

The implementation of the digitization in the processes of the organizations created and 
continues to create in these deep changes in its internal and external forum. This paper intends 
to analyse the implications of the implementation of digitization on the internal aspects of 
organizations, especially regarding the legal and labour consequences for employees 
(especially for secretarial technicians), who can and should be at the forefront of this process 
of alteration since it is from them that the procedural iter of the organizational processes in 
digital environment begins, besides being the same that support until the end. 

Keywords: contemporary administrative assistance, flexibility, functional flexibility, training. 

1. Introdução  

Ao longo do tempo sempre foram exigidas inúmeras competências a qualquer profissional, sendo 

que esta exigência é hoje mais notória e transformou-se num direito dos empregadores, estando 

consignado na lei laboral. 

A definição das funções concretas que cada colaborador deve desempenhar parece ser simples e 

objetiva quando é aposta a categoria profissional num contrato individual de trabalho, contudo a 

realidade das organizações, cada vez mais impelidas a desenvolverem várias atividades, se assim 

quiserem sobreviver financeiramente, obriga a que os gestores façam um constante apelo que se 

transforma em exigência aos colaboradores, após um curto espaço de tempo. 

Impõe-se uma reflexão sobre se o atual processo de flexibilização do Direito do Trabalho tem 

implicações nos poderes determinativo e conformativo dos empregadores e outros superiores 

hierárquicos e, em última análise, se lhes permite, suportados no poder disciplinar, a aplicação 

de sanções aos colaboradores quando estes demonstrem lacunas relativamente à utilização dos 

novos meios digitais de trabalho. Para tal, torna-se necessário analisar as atuais competências dos 

técnicos de secretariado na área digital, para compreender a obrigatoriedade da formação 

profissional constante e, posteriormente, para verificar se podem existir fundamentos para o 
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despedimento por inadaptação. Aspeto também relevante é verificar se a implementação de 

processos digitais, que, consequentemente, conduz à alteração dos próprios processos, pode ser a 

base ou até mesmo o fundamento para a aplicação do despedimento por extinção do posto de 

trabalho.  

2. Referencial teórico 

2.1 O meio ambiente profissional do secretário 

O ambiente social, económico e político onde hoje atuam as organizações tem cada vez mais 

enraizada a obrigação de adaptação constante, o que, consequentemente, conduz a uma maior 

necessidade de reestruturação dos processos de produção para que as organizações sejam 

competitivas e sustentáveis. 

A competitividade declaradamente exigida pelo mercado obriga aqueles que gerem as 

organizações a, de forma explícita, imporem novas competências aos seus colaboradores, estando 

no centro gravitacional de toda a estrutura produtiva o profissional de secretariado, que, desta 

forma, deve possuir as aptidões necessárias para assim obter as competências exigidas, sob pena 

de entravar toda a estratégia da organização. Esta realidade laboral evidencia-nos os desafios do 

atual colaborador face à flexibilização do Direito do Trabalho. 

A digitalização dos processos organizacionais, inerente à economia digital e circular, e a respetiva 

adaptação dos colaboradores a esta realidade é, em si mesma, um desafio árduo, mas é, ao mesmo 

tempo, incontornável. A acrescer a esta dificuldade, dado os colaboradores pretenderem manter 

o seu posto de trabalho e demonstrarem qualidade no que realizam, encontramos o processo de 

flexibilização do Direito do Trabalho que cada vez mais pugna pela defesa do dogma da 

equiparação entre empregador e trabalhador, obrigando este último a uma permanente 

atualização, sobretudo na aquisição de competências na área digital e numa constante angústia 

pelo resultado do trabalho efetuado, pois a sombra do despedimento paira no seu consciente. 

Em qualquer contrato de trabalho escrito é dever legal (cfr. art.ºs 11.º, 106º, n.º 3, aln. c) e 115.º 

e ss. do CT) apor a atividade que o trabalhador irá desempenhar, sendo que esta exigência legal é 

cumprida com a indicação da categoria profissional e das funções/tarefas concretas principais 

que o mesmo deve realizar e, ainda que o contrato seja meramente verbal, o empregador deve 

informar o trabalhador sobre a atividade que irá efetuar. 

Suportando-nos nas constatações precedentes, ao analisar a panóplia de funções que um técnico 

de secretariado (secretário) deve realizar, afigura-se-nos hoje ser esta uma profissão de elevada 

dificuldade, pois  

ocupa-se do secretariado específico da administração ou direção da instituição; redige 

atas das reuniões de trabalho, assegura, por sua própria iniciativa, o trabalho de rotina 

diária do gabinete; providencia pela realização de assembleias gerais, reuniões de 

trabalho, contratos e escrituras (Boletim do Trabalho e Emprego n.º 31, 22/08/2015, 

Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre CNIS e FNSTFPS, p. 2550). 

Assim, o “modus operandi” de um técnico de secretariado é já em si complexo e hoje, devido à 

digitalização dos procedimentos, desafiante. Ou seja, o secretário contemporâneo depara-se com 

um conjunto de tarefas e funções acrescidas, as quais devem acompanhar as formas de trabalho 

do mundo digital e responder aos desafios do mercado globalizado. 

Claramente que a digitalização é uma mais-valia para qualquer organização, no entanto aqueles 

que têm de utilizar os meios digitais podem não se encontrar em condições de o fazer na sua 

plenitude ou mesmo não o saber fazer (pois demonstram uma dificuldade enorme ou mesmo 

impossibilidade em desenvolver tarefas que antes da implementação da digitalização dos 

processos faziam de forma cabal). Destarte a única alternativa dos colaboradores é aprenderem, 
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só que a urgência dos dias de hoje não concede grande tempo para uma aprendizagem segura e 

maturada, pelo que alguns por falta de aptidões e outros por falta de “espaço na sua vida agitada” 

não adquirem as competências necessárias, restando-lhes a recolocação no posto de trabalho ou, 

a situação mais gravosa, o despedimento (com justa causa) por parte do empregador. 

A adaptação dos colaboradores à digitalização de um processo organizacional nem sempre é 

possível ou, pelo menos, não é plena, já que a aptidão é inerente e a competência adquirida, 

contudo a primeira é condição apriorística relativamente à segunda, pelo que para vários 

colaboradores a adaptação, desde o início, torna-se muito difícil de alcançar. 

No entanto, se a adaptação dos colaboradores à digitalização dos processos organizacionais que 

já desenvolviam é difícil, mais árdua se torna com a possibilidade que o Direito do Trabalho 

concede aos atuais gestores das organizações de poderem obrigar os trabalhadores a cumprir 

tarefas diferentes daquelas que caraterizam o núcleo essencial de determinada categoria 

profissional.  

A partir da década de setenta do século XX (em Portugal, a partir da década de oitenta), as 

soluções legislativas que começaram a surgir caraterizam-se por uma tendência de atenuação de 

um dos fundamentos basilares do Direito do Trabalho – a proteção do trabalhador. Este 

abrandamento da proteção do trabalhador no âmbito do Direito do Trabalho foi consequência de 

vários fatores, tal como refere Palma Ramalho (2015, pp. 61-62): “a relativa uniformidade da 

categoria dos trabalhadores subordinados, a grande empresa do setor secundário e a crença na 

sustentabilidade económica do sistema laboral protetor”. A lógica do trabalho enquanto forma de 

obtenção de rendimento e não como meio de realização pessoal do trabalhador (com a 

consequente atenuação da dimensão humana) e a constante necessidade de adaptação dos vários 

ordenamentos jurídicos laborais, por forma a torná-los mais competitivos, devido à facilidade de 

deslocação do processo produtivo por parte das empresas, foram outros fatores que acentuaram 

a atenuação da função protetora do Direito do Trabalho. 

2.2 A recente evolução da relação jurídico-laboral 

A partir dos anos de 1970, as crises económicas constantes levaram a que as empresas tivessem e 

tenham necessidade de reduzir os custos de produção, sendo um dos maiores a mão-de-obra 

suportada no contrato de trabalho subordinado, o que implica, para além do pagamento do 

salário, o pagamento dos subsídios de refeição, de férias e de Natal, contribuições para a 

segurança social e seguro de acidentes de trabalho. Deste modo, as formas atípicas de trabalho 

subordinado com limites de tempo, a diminuição dos postos de trabalho e o recurso ao 

colaborador multifacetado têm sido as soluções mais recorrentes que as empresas implementam 

na sua gestão financeira, conduzindo à “miniaturização” (ou downsizing) das empresas e à 

“exteriorização” do emprego (Ramalho, 2012, p. 69). 

Outro aspeto relevante é que o fundamento humanista da relação laboral ou conceção pessoalista 

do vínculo de trabalho (Ramalho, 2012, pp. 401-420) tem dado lugar à perspetiva empresarial (ou 

seja, a zona obrigacional do contrato, delimitada pelo binómio atividade 

laborativa/remuneração), o que permite uma criação normativa mais economicista e menos 

protetora dos trabalhadores, dado que prevalece o pensamento de que, sem empresas 

economicamente viáveis, não é possível a criação de emprego, devendo, assim, ser o trabalhador 

a adaptar-se às necessidades organizacionais.   

Devido a estes fatores, a necessidade de flexibilização do Direito do Trabalho tornou-se evidente, 

foi-se implementando e é hoje uma realidade transversal a todo este ramo do direito, aliás como 

já referia Lobo Xavier (1993) “os esquemas legais facilmente se tornam um elemento de 

rigidificação, e, por isso, devem comportar a possibilidade de uma modificação à luz da evolução 

conjuntural e das realidades do sector”, “uma certa flexibilização neste domínio favoreceria a 

adaptabilidade da legislação” (Xavier, 1993, pp. 258-259). 
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Os efeitos derivados da acentuação da flexibilização do Direito do Trabalho têm sido negativos 

em várias matérias e situações concretas, como é o exemplo do aumento dos trabalhadores 

precários em detrimento dos trabalhadores com contratos de trabalho sem termo, mas também o 

aumento das situações que suportam o despedimento com justa causa efetuado pelo empregador, 

pois a partir do momento em que o empregador (e/ou gestor) pode e exige dos colaboradores uma 

adaptação rápida aos novos processos organizacionais de produção e a realização de novas tarefas, 

muitos daqueles não estão preparados ou não conseguem cumprir tais exigências, por mais 

esforço que empreguem, acabando por demonstrar a sua inadaptação ou completa 

desnecessidade da sua mão de obra, o que tem como consequência o despedimento (ver 

despedimento por inadaptação – art.s 373º e ss. do CT e despedimento por extinção do posto de 

trabalho – art.s 367º e ss. do CT). 

Em 2006, a Comissão Europeia publicou o “Livro Verde sobre a Modernização do Direito do 

Trabalho para o séc. XXI” de onde se destaca uma orientação estatal para o que tem sido 

designado de “flexisegurança”, por forma a atenuar os efeitos negativos da flexibilização do 

Direito do Trabalho, flexibilização essa que parece não diminuir e até intensificar-se por 

imperativos de gestão e viabilidade empresarial. 

Como refere Palma Ramalho (2012, pp. 70-81), a flexibilização tem-se verificado ao nível da 

diversificação da tipologia dos vínculos laborais – flexibilização externa, e ao nível da diminuição 

da rigidez do regime jurídico do vínculo laboral – flexibilização interna, ou seja, esta dinâmica 

normativa influência todo o Direito do Trabalho. 

No que respeita à flexibilização externa, constata-se o surgimento cada vez maior de vínculos 

laborais atípicos, isto é, contratos de trabalho a termo, a tempo parcial e temporário, o trabalho 

partilhado (entre dois ou mais trabalhadores, trabalhando um quando ao outro não seja possível), 

o trabalho intermitente (o trabalhador só realiza a sua atividade quando é chamado pelo 

empregador).  

Por seu lado, a flexibilização interna tem-se caraterizado pela diminuição de algumas garantias 

do trabalhador e maleabilização do regime jurídico do contrato de trabalho, ao que acresce a 

manutenção e até aumento da existência de conceitos indeterminados e de normas com soluções 

jurídicas pouco definidas, conduzindo, por sua vez, a uma menor proteção do trabalhador devido 

à sua débil posição negocial, sendo que um exemplo claro de flexibilização interna constata-se no 

alargamento do conceito de atividade laboral, com a possibilidade de maior uso da flexibilidade 

funcional. 

Esta realidade normativa de flexibilização tem sido suportada por vários tipos de processos 

(Ramalho, 2012, p. 76) que levaram a doutrina a afirmar a existência de “desregulamentação” no 

Direito do Trabalho. Por um lado, a desregulamentação em sentido estrito evidencia-se pelo 

desaparecimento de várias normas imperativas, remetendo-se a regulamentação para o próprio 

contrato de trabalho individual (apelando-se à autonomia das partes e à sua capacidade negocial), 

por outro lado, a desregulamentação em sentido amplo carateriza-se pela constante remissão da 

regulamentação para as normas constantes nas convenções coletivas de trabalho. 

A forma de o Estado apoiar a tendência da “flexisegurança” nas relações de trabalho tem sido, 

primeiro, através da implementação de medidas de investimento na escolarização dos cidadãos, 

segundo, na especialização dos trabalhadores e, terceiro, no reconhecimento das capacidades 

intelectuais e manuais de cada um. Algumas políticas de combate ao abandono escolar têm vindo 

a funcionar, no entanto é necessário criar condições aos presentes e futuros 

trabalhadores/colaboradores para poderem aumentar o seu grau de instrução técnica, 

nomeadamente no âmbito da digitalização dos processos. 

Sobre este aspeto, algumas medidas estatais tomadas são a criação do programa de POPH (Plano 

Operacional de Potencial Humano e atual POCH – Programa Operacional para o Capital 
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Humano), e dentro deste, no que concerne à especialização, ao nível do 2.º, 3.º ciclos e ensino 

secundário, os cursos EFA (ensino e formação de adultos); o sistema RVCC (Sistema de Validação 

e Certificação de Competências) no que respeita à certificação de competências e, por fim, ao nível 

do ensino técnico e superior, a implementação dos CET (curso de especialização tecnológica) e 

CTeSP (curso técnico superior profissional). 

Os aspetos suprarreferidos são alguns dos fundamentos práticos da designada “flexisegurança” 

que os Estados tentam implementar, já que ao assumir-se a expressão “flexi”-segurança, é a 

confissão clara que as alterações legislativas laborais tendem a criar mais situações de 

precariedade no trabalho e mesmo falta dele (desemprego), que o Estado tenta colmatar, em 

última instância, com a concessão do subsídio de desemprego. 

Por fim, na base da ideia de “flexi”-segurança, encontra-se o desígnio da diminuição da taxa de 

desemprego, bastando, para tal, que os cidadãos trabalhem. Esta ideia obscurece uma parte da 

base da relação do trabalho que consiste na realização pessoal do trabalhador ao efetuar as tarefas 

para as quais foi contratado e para as quais tem vocação ou que conscientemente escolheu. Ora, 

a pessoa que trabalha por uma oportunidade de receber um salário, e não por vontade de criar ou 

fazer parte da criação de um bem ou serviço, obtém a qualidade jurídica e económica de 

trabalhador, mas não a condição social e a satisfação pessoal desse estatuto. 

3. Metodologia 

O estudo que agora apresentamos segue uma metodologia essencialmente qualitativa, 

fundamentando-se numa pesquisa bibliográfica e descritiva. Esta análise bibliográfica acerca dos 

pressupostos jurídicos da área do direito do trabalho (relação laboral, vínculo contratual, 

flexisegurança, entre outros) permitiu-nos apresentar uma reflexão crítica, na discussão de 

resultados, acerca dos mesmos nas relações que se estabelecem no mercado de trabalho e o seu 

respetivo impacto na função do secretário e na necessidade permanente da sua adaptabilidade 

profissional. Desta forma, este estudo baseia-se na recolha e interpretação da legislação 

suprarreferida (ratio legis), além dos conhecimentos adquiridos pelos autores, ao longo da sua 

prática profissional, enquanto docentes do ensino superior (em licenciatura de secretariado) e 

investigadores. A documentação/legislação apresentada é exaustiva no que toca a Portugal, 

enformando todos os preceitos legais em vigor, necessários para compreender as implicações das 

mudanças do mundo laboral no trabalho dos secretários. 

Assim, em termos de delimitação geográfica e legal, gostaríamos ainda de explicitar que este 

estudo abrange apenas o quadro legal português, embora o mesmo esteja abrangido no espaço da 

União Europeia, cumprindo com as orientações genéricas de proteção dos direitos dos 

trabalhadores do espaço comunitário e das próprias convenções internacionais. 

O presente estudo, centrado no problema da adequação permanente dos profissionais de 

secretariado à evolução organizacional e digital do mercado de trabalho, procura responder à 

questão: “Qual o impacto da economia digital nas relações laborais e quais as suas implicações no 

quotidiano de um profissional de secretariado?”.  

Face ao exposto, foram definidos os seguintes objetivos: 1) Analisar a evolução da relação laboral, 

ao nível jurídico, desde a década de 1970 aos nossos dias; 2) Evidenciar a influência da economia 

digital, e especificamente da digitalização, na relação laboral e na capacidade de polivalência 

funcional dos profissionais de secretariado; 3) Evidenciar a necessidade de reconversão 

profissional dos profissionais como respostas às novas exigências do mercado de trabalho. 
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4. Apresentação e discussão reflexiva 

Centrando a análise da evolução atual do Direito do Trabalho no foro interno das organizações, 

impõe-se uma abordagem à flexibilização interna da relação laboral que se concretiza, 

principalmente, através do alargamento do conceito de atividade laboral, com a do maior uso da 

flexibilidade funcional, ou seja, a possibilidade que o empregador tem de exigir ao trabalhador o 

desempenho de funções diferentes daquelas que normalmente desempenha, que se divide em 

duas figuras jurídicas – a polivalência funcional (cfr. art.º 118º do CT) e a mobilidade funcional, 

também designada de o jus variandi (cfr. art.º 120º do CT).  

A polivalência funcional consiste na faculdade, sem limite temporal, que o empregador tem de 

exigir (unilateralmente) que o trabalhador desempenhe funções “que sejam afins ou 

funcionalmente ligadas” (art. 118º, n.s 2 e 3) às funções da categoria profissional para as quais foi 

contratado, pelo que se está ainda dentro do objeto do contrato de trabalho (ou seja, atividade 

contratada). Aliás esta faculdade, já no próprio n.º 1 do mesmo preceito legal, se torna possível ao 

ler-se a expressão “em princípio”. Mas note-se que a referência à categoria profissional não só 

compreende as funções que caraterizam esta figura, como também o grau hierárquico e a 

consequente responsabilidade que essas mesmas funções determinam. No entanto, sempre que 

um trabalhador desempenhe funções que se enquadrem num nível remuneratório superior, 

deverá auferir um salário correspondente ao exercício destas tarefas, pois terão de ser respeitados 

os princípios da retribuição equivalente às funções desempenhadas e da igualdade de salários 

entre trabalhadores colocados em situações semelhantes. 

Os termos “afins ou funcionalmente ligadas” devem ser entendidos de forma cautelosa e limitada, 

pois não será admissível que um trabalhador que tenha chegado ao topo de uma carreira 

profissional possa voltar a desempenhar funções correspondentes à base dessa mesma carreira 

(v.g. a um chefe do departamento de limpeza não lhe pode ser exigido que volte a limpar o chão 

da fábrica). 

A polivalência funcional não está apenas limitada pela categoria profissional inicialmente 

contratada, como também é restringida pelas aptidões físicas e intelectuais e qualificação 

profissional do trabalhador. Ora, atenta a implementação da digitalização em todos os processos 

das organizações, torna-se hoje fundamental que os colaboradores, ou antes ou durante a sua vida 

de trabalho, adquiram conhecimentos não só, mas sobretudo, na área da informática, sob pena 

de não cumprirem com as ordens, instruções e diretrizes dos seus superiores hierárquicos e, desta 

forma, colocarem-se numa posição de iminente inadaptação. 

Como último limite à polivalência funcional está o próprio jus variandi, na medida em que, se a 

alteração das funções extravasar o objeto do contrato de trabalho, passamos a estar perante 

aquela última figura jurídica, bem mais exigente na possibilidade da sua utilização. Contudo, na 

prática, a utilização indistinta das duas figuras sucede regularmente, pois o empregador a coberto 

do instituto da polivalência funcional e devido à ausência de conhecimento por parte do 

trabalhador ou à dificuldade de saber o exato sentido das expressões “afins ou funcionalmente 

ligadas”, este acaba por realizar e, por regra, durante grandes períodos de tempo, tarefas que estão 

fora do objeto do seu contrato de trabalho. 

Aliás, a conjugação do interesse da empresa (o qual está subentendido no art.º 118.º do CT e está 

expresso no art.º 120.º do mesmo diploma legal) com a sua não sindicância e falta de limitação 

temporal na aplicação desta figura jurídica, ao que acresce a enumeração meramente 

exemplificativa (através da expressão “designadamente”) constante do art. 118.º, n.º 3 do CT, 

fazem com que o empregador tenha à sua disposição uma figura jurídica que lhe permite uma 

alteração constante das tarefas diárias do trabalhador, o que muitas das vezes desmotiva o 

trabalhador e o coloca numa posição de constante incerteza quanto ao seu desempenho ou mesmo 

utilidade no seio do processo produtivo das organizações. 
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Por sua vez a mobilidade funcional (art. 120 do CT) carateriza-se pela faculdade que o empregador 

tem de exigir (unilateralmente) que o trabalhador desempenhe, temporariamente, de forma 

integral ou parcial, funções fora do objeto do contrato de trabalho (atividade contratada). Esta é 

uma alteração que permite ao empregador uma melhor gestão do processo produtivo, mas altera 

(por vezes radicalmente) o conteúdo da relação de trabalho e põe em causa as legítimas 

expetativas do trabalhador aquando da sua contratação. O fundamento do exercício desta 

faculdade é o interesse da empresa, o qual é ao mesmo tempo um dos seus requisitos, juntamente 

com o aspeto da temporaneidade e a não modificação substancial da posição do trabalhador, ou 

seja, o seu posicionamento na empresa e nível remuneratório. Obviamente, apesar de a norma 

não o referir, o trabalhador deve ter aptidões físicas e intelectuais para realizar as novas tarefas. 

Esta faculdade pode ser utilizada tanto em contratos de trabalho sem termo como em contratos 

de trabalho a termo certo e incerto, desde que o fundamento legal não se enquadre no disposto 

no artigo 140.º, n.º 2, g) do CT, pois este mesmo motivo pressupõe um caráter temporário da 

contratação (mesmo neste último caso é possível a aplicação da figura jurídica do jus variandi 

nos contratos a termo certo, relativamente ao tempo que falte para a sua caducidade).  

O artigo 120.º, n.º 3 do CT prevê a sindicância do “interesse da empresa”, mas como se verifica é 

uma sindicância apenas judicial (sucessiva), pelo que o trabalhador muitas das vezes não tem 

possibilidades económicas e, também, meios céleres e seguros de saber se a justificação 

(fundamento) daquele interesse são ou não válidos, ou, pelo menos, razoáveis. 

A acrescer a esta angústia com que se pode debater o trabalhador (apesar de o legislador balizar 

temporalmente o uso desta figura), está a questão de saber se, após dois anos, o empregador pode 

colocar o trabalhador a cumprir as funções para as quais foi contratado durante um dia e usar 

novamente aquela figura jurídica por mais dois anos e assim sucessivamente, tornando 

praticamente perpétua a sua utilização. Cremos que não: esta possibilidade iria contra a própria 

ratio legis da norma que sempre reclamou o caráter excecional deste regime, aliás o iter evolutivo 

da norma demonstra desde sempre esse caráter excecional, e o respeito pelo princípio da proteção 

da posição do trabalhador tem aqui plena aplicabilidade, pelo que tal resultado interpretativo 

eclipsaria totalmente os direitos e interesses legítimos do trabalhador. Ainda, se a mera 

possibilidade do uso desta figura jurídica protege o elemento organizacional da relação jurídica 

laboral, por uma questão de equilíbrio, o elemento pessoal deve preponderar aquando da 

interpretação da norma e uso daquela.   

Como se verifica, a praxis decisória dos trabalhadores tende a ser de bastante acomodação 

durante o contrato e de relativa resignação perante as propostas do empregador, o que não é 

certamente o objetivo da legislação juslaboral.  

Apesar da utilização da mobilidade funcional ser mais exigente do que a polivalência funcional, 

na prática a utilização indistinta das duas figuras sucede regularmente, pois o empregador, a 

coberto do instituto da polivalência funcional e devido à ausência de conhecimento por parte do 

trabalhador ou à dificuldade de saber o exato sentido das expressões “afins ou funcionalmente 

ligadas”, acaba por realizar e, por regra, durante grandes períodos de tempo, tarefas que estão 

fora do objeto do seu contrato de trabalho. 

Assim, podemos referir que a flexibilidade do direito do trabalho obriga à versatilidade dos 

colaboradores, já que a utilização alargada dos institutos da polivalência e mobilidade funcional 

permite ao empregador/gestor exigir que os seus colaboradores desempenhem praticamente 

qualquer tarefa o que, por si só, torna o exercício de uma profissão demasiado complexa e 

exigente, com a implementação da digitalização dos processos organizacionais, pode tornar 

impossível a continuação da relação laboral. 
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4.1 Conceitos indeterminados como suporte da flexibilização laboral 

A utilização das figuras jurídicas da polivalência e da mobilidade funcional provoca alterações 

profundas na forma como o trabalhador cumpre o seu contrato de trabalho e, apesar dos limites 

que a lei impõe ao uso destas figuras por parte do empregador, o trabalhador tem dificuldade em 

recusar-se a cumprir tarefas que lhe são, no mínimo, estranhas, mas mais complexa se torna esta 

recusa dado o legislador suportar a possibilidade de aplicação daquelas figuras jurídicas com base 

em conceitos indeterminados, nomeadamente, devido ao conceito de “interesse da empresa”. Os 

conceitos indeterminados, tal como o refere Engisch (1983), são conceitos cujo conteúdo e 

extensão são em larga medida incertos. 

O conceito de “interesse da empresa” tem assumido uma dimensão cada vez maior na 

concretização e aplicação de vários institutos jurídicos, sendo que ao empregador apenas é exigido 

a alusão a este interesse, não sendo, muitas vezes, necessário demonstrar cabalmente os factos 

que em concreto sustentam este interesse e permitem-lhe usar alguns institutos jurídicos apenas 

em seu benefício, como é o caso da flexibilidade funcional ou mudança do local de trabalho. O 

fundamento do incremento cada vez maior de conceitos indeterminados no Direito do Trabalho 

tem sido a flexibilização e flexisegurança necessária deste ramo do direito.  

Entendemos que a empresa, tal como refere Palma Ramalho, é o contexto onde se desenvolve a 

relação de trabalho. Com a autonomização do conceito de empresa sublinha-se o elemento 

organizacional da relação laboral, o qual influencia e justifica alguns dos institutos juslaborais, 

nomeadamente a flexibilidade funcional e mobilidade geográfica. De acordo com a autora, 

empresa é “um conjunto de fatores económicos e humanos, materiais e imateriais, aglomerados 

de uma forma duradoura e organizada para prossecução de um determinado objetivo produtivo, 

com utilidade para o Direito” (Ramalho, 2013, p. 341). 

Desta forma entendemos que, quando surge na norma laboral a expressão “interesse da empresa” 

ou “interesse de gestão”, o legislador se refere à empresa enquanto realidade orgânica, detentora 

de um propósito específico que se resume, em última instância, à possibilidade de uma maior e 

mais eficiente produção. Nas empresas de pequena dimensão (que empreguem poucos 

trabalhadores) a figura do empregador está mais vincada, mas ainda assim estas duas realidades 

não se confundem. 

Com isto, torna-se claro que empresa e empregador são realidades distintas e que se o “interesse 

da empresa” justifica alguns desvios à relação laboral (flexibilidade funcional e mobilidade 

geográfica), o mesmo não pode ser a expressão da vontade ou conveniência pessoais do 

empregador. 

Destarte o empregador pode e deve gerir o processo produtivo (e/ou unidade/s de produção) da 

forma que entender mais conveniente, tendo como objetivo a prossecução do lucro, mas, no 

mínimo, deve esforçar-se por manter aquela realidade económica, jurídica e social.   

Toda a ação humana tem uma intenção e um fundamento. A questão está em saber se essa 

intenção é correta e o fundamento legítimo. Em nosso entender, a utilização do “interess e da 

empresa” por parte do empregador, como justificação de uma alteração unilateral da relação 

laboral, deve ter como fundamento a objetividade indispensável à própria gestão da empresa, não 

podendo, desta forma, resultar na conclusão de que se está perante um mero capricho ou forma 

de pressão sobre o trabalhador. 

4.2 A formação e reconversão profissional 

Considerando a dinâmica com que a relação laboral hoje se desenvolve, aos colaboradores restam 

apenas duas possibilidades: ou se adaptam aos novos processos organizacionais baseados na 

digitalização ou a inadaptação torna-se uma evidência e, consequentemente, aqueles serão 

despedidos. 
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Por conseguinte, o trabalhador/colaborador enquanto elemento de uma organização tem o 

poder/dever de constantemente aumentar ou pelo menos reestruturar as suas competências e 

sobretudo no domínio da digitalização dos processos das organizações. 

É consabido que os tempos modernos se caraterizam pela constante necessidade de tempo para a 

realização de todas as incumbências sociais que se nos deparam diariamente, mas ainda assim os 

colaboradores têm de encontrar disponibilidade e vontade de se adaptarem às novas exigências 

das organizações onde estão inseridos. 

Na legislação laboral é preceituado o dever de o empregador fornecer formação ao trabalhador 

(art. 127.º, n.º 1, al. D) do CT), mas também a este é exigida a frequência nas ações de formação 

que lhe são indicadas e concedidas pelo empregador (art. 128.º, n.º 1, al d) do CT). 

Na lei geral laboral (Código do Trabalho, art.s 130.º-134.º) está consagrada a formação dos 

trabalhadores/colaboradores, nos artigos 89.º a 96.º-A a figura do trabalhador-estudante e no 

próprio art.º 118.º, n.º 4 está plasmado que “sempre que o exercício de funções acessórias exigir 

especial qualificação, o trabalhador tem direito a formação profissional não inferior a dez horas 

anuais”. Aliás, ainda que a situação de inadaptação do colaborador seja evidente, um dos 

requisitos do processo de despedimento por inadaptação é que ao trabalhador “tenha sido 

ministrada formação profissional adequada às modificações do posto de trabalho, por autoridade 

competente ou entidade formadora certificada” e “tenha sido facultado ao trabalhador, após a 

formação, um período de adaptação de, pelo menos, 30 dias, no posto de trabalho ou fora dele…” 

(art. 375.º, n.º 1 do CT). 

Contudo, ao analisar os vários preceitos legais supra referidos e outros que constam dos respetivos 

instrumentos coletivos de regulamentação coletiva de trabalho, conclui-se que 35 horas anuais de 

formação (art. 131.º, n.º 2 do CT) e apenas para 10% dos colaboradores de uma organização (art. 

131.º, n.º 5 do CT) se revelam insuficientes e até mesmo inexistentes, dado que se um colaborador 

for selecionado para os últimos 10% do total dos colaboradores a receber formação significa que 

pode só receber esta de 10 em 10 anos. 

Todavia, a prática tem demonstrado que muitas organizações não fornecem qualquer formação 

aos seus colaboradores ou a formação que é ministrada é insuficiente ou desadequada, quase 

sempre tendo por base razões economicistas. Afastando considerações de ordem moral, e mais 

especificamente de ordem deontológica, cabe às autoridades inspetivas – nomeadamente 

Autoridade para as Condições do Trabalho – efetuar uma ação fiscalizadora constante. Contudo, 

sobretudo devido à falta de meios humanos, aquelas ações são escassas e demonstram ser 

insuficientes. 

Destarte, ao colaborador de uma qualquer organização não resta outra alternativa que não seja 

por iniciativa própria obter formação adequada e suficiente para adquirir competências e quando 

um colaborador se propõe a tal desígnio pessoal, muitos outros aspetos da sua vida (pessoal, 

familiar e social) têm de ser preteridos. 

5. Considerações finais 

A implementação da economia digital nos processos das organizações é uma necessidade 

premente e uma realidade incontornável. 

Devido ao processo de flexibilização do Direito do Trabalho e consequente alargamento da 

possibilidade de exigência aos colaboradores do cumprimento de funções/tarefas cada vez mais 

diversificadas e complexas, como o é, nomeadamente, a utilização de processos digitais, impõe-

se um constante esforço na obtenção de competências, quando por vezes a aptidão parece não 

existir. No caso específico dos profissionais de secretariado, tal esforço torna-se ainda mais 

pertinente, dada as características de polivalência / multitasking associada a esta função. 
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Compete às próprias organizações criar condições para a obtenção daquelas competências, dever 

este que frequentemente não é cumprido pelo que deve, também, o Estado criar formas de acesso 

a formação específica na área da digitalização de processos, assim como criar e alterar 

regulamentação jurídica para a realização daquele desígnio, garantindo aos profissionais 

condições reais para acederem a essa qualificação/atualização. 

O colaborador, atentas as condições que a sociedade de informação de hoje lhe fornece, deve 

consciencializar-se de que a aquisição de competências em grande parte se alcança através de um 

processo de autoaprendizagem. 

Contudo, se a aptidão para a realização de uma determinada ação ou aquisição de um 

determinado conhecimento podem ser de difícil alcance, a dedicação e esforço podem e 

recompensam quem destes aspetos faz seu modo de vida. Ou seja, os secretários deparam-se com 

um cada vez maior leque de tarefas e funções que lhe são confiadas (devido às alterações a que 

assistimos no mercado de trabalho). A sua polivalência é colocada à prova diariamente, bem como 

a sua eficiência em lidar com a mudança e com as novas exigências da economia digital. Por tudo 

isto, a função de secretariado é cada vez mais importante nas organizações, desde que também 

esses profissionais estejam devidamente qualificados e capacitados para responder a todos os 

desafios profissionais (Santos, 2014). Ou seja, além das tarefas tradicionais associadas ao 

secretariado (essencialmente funções administrativas e de ligação), o desempenho do 

secretariado contemporâneo exige que estes profissionais desempenhem funções ligadas às mais 

diferentes áreas do saber e em todos os setores da economia (Santos, 2019), exigindo-lhe uma 

constante atualização multidisciplinar e interdisciplinar, além da sua capacitação em 

competências transversais. 

Dado este ser um estudo inicial, de uma investigação que se pretende continuar a desenvolver, 

apenas nos debruçámos sobre o caso de Portugal, pretendendo-se no futuro conseguir analisar 

outras realidades nacionais e apresentar uma investigação baseada no método comparativo. De 

facto, embora o impacto da globalização e da economia digital se faça sentir em todos os países, 

uniformizando gostos e modus vivendi, os enquadramentos jurídicos nacionais são complexos, 

únicos e diferentes, pelo que será de extrema importância conseguir analisar comparativamente 

a forma como o Direito do trabalho salvaguarda os interesses dos trabalhadores. 
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Resumo 

Decorrente da crescente valorização de profissionais qualificados, a formação superior em 
Secretariado tem vindo a adquirir um carácter mais transversal, procurando adaptar-se às 
exigências de um mercado em expansão. Assente nesta premissa, as Instituições de Ensino 
Superior têm vindo a ser desafiadas a promover processos de ensino e de aprendizagem 
focados na prática, designadamente através da inclusão de estágios nos planos curriculares. 
Com o presente trabalho pretende-se caracterizar a evolução das competências exigidas ao 
profissional da área de Secretariado em contexto de trabalho real, tendo em conta as áreas de 
formação base e objetivos individuais descritos nos planos de trabalho individuais, definidos 
pelos estudantes, orientadores internos e orientadores da entidade de acolhimento. Para tal, 
tendo por base as 3 licenciaturas que em Portugal incluem cumulativamente ‘Secretariado’ na 
sua designação e uma unidade curricular de Estágio no seu plano de estudos, procedeu-se à 
recolha documental dos planos desenvolvidos entre 2012 e 2018, tendo os dados recolhidos 
sido tratados com recurso a técnicas de análise de conteúdo e de análise estatística descritiva. 
Para além de mudanças ao nível do género e setor de atividade, os resultados reforçam a 
transversalidade e a transdisciplinaridade da área, sendo que as áreas de formação base com 
maior relevância estão ligadas à produção/gestão documental e da informação, às 
competências de comunicação e à utilização de aplicações de escritório. 

Palavras-Chave: secretariado, ensino superior, competências, estágio. 

Abstract 

As markets expand and become more demanding, there is a growing need for Office 
Administration graduates, who can harness a wide range of flexible and transversal skills.  
Based on this premise, Higher Education Institutions are currently being challenged to 
develop teaching and learning methods that follow a practical, hands-on approach, namely 
by including internships into their curricular plans. This study aims at identifying and 
characterizing the skills that are currently required of Office Administration graduates within 
actual work contexts, taking into account their core areas of training, as well as the individual 
goals outlined in the individual work plans defined by students and academic and company 
supervisors. Focusing on the only 3 degrees currently being offered at Portuguese Higher 
Education Institutions that simultaneously include ‘Office Administration’ in their designation 
and feature a curricular internship in their study plans, it set out to collect documental data 
from the plans carried out from 2012 to 2018. The data was then analysed using content 
analysis and descriptive statistics techniques. In addition to changes regarding gender and 
industry, the results highlight the fact that the field is transversal and transdisciplinary, being 
that core areas such as document and information production/management, communication 
and office applications are perceived as the most relevant. 

Keywords: office administration, higher education, competences, internship. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, são muitos os desafios que se têm vindo a colocar às Instituições de Ensino 

Superior (IES) e em particular ao Ensino Superior Politécnico. De entre outros, destaca-se a 

necessidade de promover processos de ensino e de aprendizagem que permitam formar 

profissionais qualificados, não só para dar resposta às necessidades atuais das organizações, como 

também para eles próprios se assumirem enquanto força motriz de evolução e de inovação no 

contexto organizacional. A este respeito, em 2014, a Comissão Europeia (2014, p. 63) salienta que 

se pode incrementar a empregabilidade através da “introdução de formação prática e de estágios 

de trabalho nos programas de estudo, envolvendo empregadores no curso e no desenvolvimento 

curricular, ou proporcionando orientação profissional ou de carreira a todos os estudantes”.  

Apesar de haver um grande debate sobre o papel dos estágios na empregabilidade de graduados 

(Silva et al., 2016), estudos desenvolvidos por vários autores (vide Silva et al., 2018) reforçam que 

o estágio curricular é um mecanismo que pode ser usado para facilitar a integração dos estudantes 

no mercado de trabalho, uma vez que este permite uma estreita ligação entre a formação e as 

práticas em contexto de trabalho. Em relação à área de Secretariado e Administração, o balanço 

feito pela Michael Page (2017, p. 1), no âmbito do recrutamento profissional, salienta que esta 

“tem mostrado uma grande evolução nos últimos anos, como forma de se adaptar às constantes 

mutações de um mercado impulsionado por tendências como a era digital e a expansão de áreas 

de negócio”. Além disso, é ainda de sublinhar a crescente valorização da formação superior 

vocacionada para a ocupação, na qual a inclusão do estágio no desenho curricular do curso parece 

assumir um papel determinante para garantir uma formação atualizada, potenciando a 

empregabilidade dos futuros profissionais.  

Neste contexto, com o presente trabalho pretende-se caracterizar o perfil de formação do 

profissional da área de Secretariado em contexto de trabalho real, com base nos Planos de 

Trabalho Individuais (PTI) de estagiários, definidos por estes em coordenação com os 

orientadores internos (OI) da IES e os orientadores das entidades de acolhimento (OE), entre os 

anos letivos de 2012/13 e 2017/18. Este estudo inicia-se com um breve enquadramento assente 

em três pilares: i) o perfil do profissional de Secretariado, ii) a área do Secretariado e 

Administração em termos de recrutamento, iii) o papel do estágio curricular na formação dos 

estudantes de Ensino Superior. Num segundo momento, apresentam-se os resultados 

decorrentes do tratamento e da análise dos dados recolhidos e sua discussão. Termina-se com 

algumas recomendações e sugestões para investigação futura. 

2. Referencial teórico 

De acordo com a associação de International Management Assistants (IMA), inicialmente 

designada por European Association for Professional Secretaries, a função primordial dos 

secretários e assessores é a de apoiar os executivos no desempenho das suas funções e em especial 

nos seus processos de tomada de decisão (IMA, 2018). Tal como afirma Santos (2014, p. 12): 

o secretário contemporâneo será o profissional que desenvolve a sua atividade na área do 

apoio administrativo e da assessoria direta e que se pauta pela eficiência, pela 

compreensão e visão sistémica da organização onde desempenha a sua atividade e que 

contribui de forma proativa e assertiva para a obtenção dos objetivos estratégicos 

organizacionais.  

O carácter multifacetado da atividade de um profissional de Secretariado é revelador da forma 

como as funções desta profissão se assumem como elemento de competitividade, tendo em conta 

elementos como a concorrência nacional e internacional, a satisfação do cliente e a gestão da 

imagem organizacional. Neste contexto, trata-se de uma área em que a aprendizagem ao longo da 

vida assume particular relevância, por exemplo, em áreas como a gestão e utilização de diversos 
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sistemas de informação e comunicação, a gestão de serviços, o atendimento ao público, o apoio 

logístico a eventos, a gestão de conflitos, etc. (Santos, 2011).  

Trata-se, assim, de uma função particularmente exigente, uma vez que implica uma grande 

flexibilidade e capacidade de adaptação por parte dos profissionais de Secretariado e Assessoria 

no acompanhamento das mudanças organizacionais e também contextuais – por exemplo ao nível 

tecnológico –, ou seja, enquanto “interface empresa-executivo e mercado-empresa” (Decker, 

2010, p. 9). Decorrente disto, é exigido destes profissionais que se mantenham atualizados, numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, para conseguirem dar respostas capazes às 

necessidades presentes, e sempre antecipando necessidades futuras das organizações, 

decorrentes do grande fluxo de transformações tecnológicas, sociais e económicas que acometem 

as diversas áreas de negócio (Lessa, 2018).  

No estudo apresentado pela Michael Page (2017, p. 1-2) sublinha-se que: 

a procura de perfis de Secretariado & Administração está a ser especialmente motivada 

pelo papel cada vez mais relevante assumido por estes profissionais nas empresas, 

reforçado por novas competências e pela atribuição de novas funções para fazer face a 

necessidades mais recentes do mundo empresarial.  

Neste contexto, e de acordo com o IMA (2018), a competência digital e as competências 

interpessoais assumem particular relevância, em especial tendo em conta a evolução das formas 

de comunicação, assim como a crescente necessidade de internacionalização sentida por parte do 

tecido empresarial. Num dos seus trabalhos, Almeida, Borini e Souza (2018) cruzam ainda os 

resultados de outros estudos – por ex. Menegon, Reis e Sarfati (2013) – e concluem que existem 

cinco conjuntos de competências que não podem ser desvalorizadas, ou seja, o “relacionamento 

com o cliente, [o] trabalho em equipe, [a] gestão do tempo, [a] negociação e [a] 

criatividade/inovação” (Almeida, Borini, & Souza, 2018, p. 6). A IMA (2018) vai um pouco mais 

longe e caracteriza a profissão, elencando tarefas, características e competências também elas 

bastante variegadas e tendencialmente multi e transdisciplinares. Assim, além das competências 

no âmbito das relações interpessoais e do uso da tecnologia digital, também se salienta i) o 

conhecimento organizacional e do negócio (business knowledge), ii) o domínio de ferramentas 

do MS Office, iii) a proficiência linguística, iv) a competência social [e cidadã], v) as competências 

de gestão de tempo, de gestão de projeto e de liderança, vi) os valores e vii) as competências 

interculturais como centrais na formação dos profissionais (IMA, 2018; Santos, 2014). 

No que respeita à formação oferecida pelas IES, autores como Sabino e Gonçalves (2016) 

salientam que esta deve refletir a vertente multifacetada e multidisciplinar do Secretariado, que 

irá ser exigida aos futuros profissionais pelo mercado de trabalho. Todavia, alguns autores 

alertam para o facto de “os conhecimentos teóricos oferecidos nas disciplinas durante a graduação 

nem sempre [serem] suficientes para capacitar os estudantes quanto ao desenvolvimento das 

atividades da empresa” (Lima & Cantarotti, 2010, p. 2). Neste contexto, os estágios curriculares 

afiguram-se como importantes mecanismos para interligar teoria e prática (Nicks, Thibodeaux, & 

Martin, 2018), até porque esta vivência em ambiente organizacional real permite que os 

estudantes verifiquem, em primeira pessoa, que a “articulação entre as competências individuais 

no âmbito da organização tende a resultar no desenvolvimento de competências coletivas, 

gerando um diferencial competitivo que resulta no aumento dos níveis de efetividade da 

organização” (Leal & Dalmau, 2014, p. 149). 

Os resultados do estudo desenvolvido por Silva et al. (2016), em Portugal, demonstram que a 

inclusão de estágios curriculares nos planos curriculares, em particular em IES Público 

Politécnico, potencia a empregabilidade dos graduados. Isto advém do facto de o contacto com as 

organizações promover a maturidade profissional dos estudantes, não só através da transferência 

do domínio teórico para o prático, mas também por fomentar o desenvolvimento de competências 
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de resolução de problemas, comunicacionais, interpessoais e organizacionais (Wilton, 2012; Silva 

et al., 2016). Consequentemente, considera-se que no âmbito destas unidades curriculares se 

podem recolher dados muito importantes para verificar e atualizar a formação oferecida pelas IES 

tendo em conta as necessidades das próprias organizações e é com base neste pressuposto que se 

estrutura o presente trabalho, tal como se descreve na secção que se segue. 

3. Metodologia 

Este trabalho assume-se de cariz claramente exploratório, assente numa metodologia de estudo 

de caso múltiplo. Ainda que se tenha conhecimento de várias licenciaturas em Portugal na área 

de Secretariado e Administração, selecionaram-se, para este primeiro trabalho, os casos que, em 

Portugal, cumprem cumulativamente os seguintes critérios: i) cursos de licenciatura na área de 

Secretariado, aprovados pela A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, e 

em pleno funcionamento no ano letivo de 2017/18, que incluem “Secretariado” na sua designação 

e ii) cursos de licenciatura na área de Secretariado que incluem a unidade curricular de estágio no 

seu plano de estudos. 

No âmbito da formação em Secretariado, em setembro de 2018, foram identificadas apenas 4 

licenciaturas em Portugal que incluem “Secretariado” na sua designação, todas elas oferecidas em 

IES Público Politécnico. Ainda assim, apenas 3 dos casos incluem estágio curricular no plano de 

estudos (DGES, 2018), nomeadamente: a Licenciatura em Secretariado da Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco (ESE-IPCB), a Licenciatura em Secretariado 

de Administração da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego do Instituto Politécnico 

de Viseu (ESTGL-IPV) e a Licenciatura em Secretariado e Comunicação Empresarial da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da Universidade de Aveiro (ESTGA-UA).  

As três IES Público Politécnico identificadas situam-se na região centro de Portugal e os cursos 

oferecidos têm a duração de 3 anos (6 semestres), sendo que esta uniformização decorre da 

implementação de pressupostos inscritos na Declaração de Bolonha em todo o Ensino Superior 

português. A unidade curricular selecionada para recolher dados para o presente estudo é a de 

Estágio e/ou, no caso específico da ESTGA-UA, Projeto (uma vez que nem todos os estudantes 

fazem estágio, podendo optar por esta modalidade), integrada no 6.º semestre do plano de 

estudos como corolário dos três cursos considerados.  

Sendo que todas as instituições em causa já oferecem esta unidade curricular desde o ano letivo 

de 2012/13, procedeu-se à recolha documental de um total de 220 PTI realizados entre 2012/13 e 

2017/18 nas 3 IES envolvidas no estudo – na ESE-IPCB, n=57; na ESTGL-IPV, n=27; e na ESTGA-

UA, n=136 (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1. Número de PTI analisados. 

 [Fonte: elaboração própria] 
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Do ponto de vista da sua distribuição por ano letivo e tal como se apresenta na Figura 1, 

recolheram-se 51 PTI (23%) em 2012/13; 32 PTI (15%) em 2013/14; 25 PTI (11%) em 2014/15; 26 

PTI (12%) em 2015/16; 41 PTI (19%) em 2016/17 e 45 PTI (20%) em 2017/18. No ano letivo de 

2013/14, não se realizaram estágios na área na ESTGL-IPV; ainda assim, é de notar que se tem 

vindo a registar uma tendência de aumento do número de estágios nos últimos quatro anos letivos 

considerados, o que pode ser indicativo de um aumento de interesse nesta área profissional.  

Tendo em conta a informação que consta dos documentos recolhidos nas 3 IES, uma primeira 

análise permitiu organizar os dados no que diz respeito i) à caracterização dos estagiários, 

orientadores internos e orientadores externos quanto ao género, ii) à caracterização dos 

estagiários quanto ao seu estatuto, iii) à caracterização das entidades de acolhimento (n=153), iv) 

à identificação das áreas de formação base mais frequentemente selecionadas e v) aos objetivos 

definidos. Em relação a estes dois últimos – áreas de formação base e objetivos de formação –, 

fez-se um esforço de uniformização de terminologia e designações para facilitar a análise dos 

dados recolhidos nos três cursos considerados, cujo resultado se apresenta nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Áreas de Formação Base. 

Áreas de Formação Base 

1. Receção e atendimento presencial e telefónico 

2. Produção documental  

3. Gestão documental e arquivo 

4. Tradução 

5. Protocolo, organização de eventos e gestão da imagem da organização 

6. Otimização de ferramentas eletrónicas de apoio às tarefas administrativas  

7. Apoio à gestão organizacional/tomada de decisões 

[Fonte: elaboração própria] 

 

Tabela 2. Objetivos de formação. 

 Objetivos de formação 

1. Assegurar uma comunicação eficaz com os vários interlocutores da EA, em língua 

portuguesa e/ou estrangeira. 

2. Demonstrar correção linguística (sintática, ortográfica e terminológica) nos processos 

de tradução. 

3. Auxiliar a gestão organizacional da organização. 

4. Aplicar as competências desenvolvidas no âmbito da gestão documental e da 

informação (física e/ou digital). 

5. Aplicar as competências desenvolvidas no âmbito da produção documental. 

6. Planificar, divulgar e implementar eventos e avaliar a sua eficácia. 

7. Apoiar a gestão da imagem externa da empresa/instituição. 

8. Utilizar aplicações informáticas para a automatização e otimização de tarefas 

[Fonte: elaboração própria] 

 

Os dados recolhidos nas 3 IES Politécnico foram tratados e analisados, tendo em conta a estrutura 

acima apresentada, recorrendo a análise de conteúdo e a técnicas de análise estatística descritiva. 

4. Apresentação e discussão dos resultados 

Tal como referido acima, num primeiro momento, analisaram-se os resultados para tentar 

identificar alguma tendência na caracterização dos intervenientes nos vários processos de estágio 

em matéria de género – orientadores internos (OI), orientadores externos (OE) e estagiários. No 
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que diz respeito aos primeiros, constatou-se que nos 6 anos letivos em análise a totalidade de OI 

são do género feminino, na sua maioria ligadas à área científica das Línguas e Ciências Sociais. 

Do ponto de vista do OE, também se identificaram mais mulheres (n=166; 75%) do que homens 

(n=54; 25%) a assegurar este tipo de orientação da parte das organizações, ainda que estes últimos 

marquem presença nas 3 IES. Tendo em conta o total de PTI analisados por IES, do género 

masculino identificaram-se: i) 11% (n=6) na ESE-IPCB, ii) 32% (n=44) na ESTGA-UA e iii) 15% 

(n=4) na ESTGL-IPV. No que diz respeito aos estagiários, há também uma clara predominância 

do género feminino (n=195; 89%) em relação ao masculino (n=25; 11%). O ano letivo 2013/14 foi 

aquele em que se registou o mais baixo número de estagiários do género masculino (n=1; 3%) e o 

de 2016/17, aquele em que se registou o número mais elevado (n=8; 20%), tal como se apresenta 

na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Distribuição dos estagiários por ano letivo e por género. 

 [Fonte: elaboração própria] 

 

Quanto ao estatuto, o resultado da análise dos dados permitiu identificar 26 (12%) estagiários 

com o estatuto de trabalhador-estudante. Este número não parece ser muito significativo nos 

vários anos letivos e IES, sendo que se identificaram 3 estudantes como número máximo de 

estudantes com este estatuto num ano letivo – i.e. na ESTGA-UA em 2015/16 e na ESTGL-IPV 

em 2013/14 e 2016/17 (ver Figura 3).  

 

Figura 3. Distribuição dos estagiários com estatuto de trabalhador-estudante por ano letivo e IES. 

 [Fonte: elaboração própria] 
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Os resultados apresentados na Figura 3 eram, de certa forma, expectáveis, na medida em que a 

maioria dos trabalhadores-estudantes tende a ter mais dificuldade em gerir a sua disponibilidade 

horária e, em muitos dos casos, acaba por optar por realizar um projeto em contexto laboral.  

Em termos de distribuição geográfica, os resultados evidenciam a predominância de estagiários 

residentes no distrito em que se situa cada uma das IES – i) 56% (32 de um total de 57) dos 

estagiários considerados na ESE-IPCB residem no distrito de Castelo Branco; ii) 66% (90 de um 

total de 136) dos estagiários da ESTGA-UA residem no distrito de Aveiro e iii) 81% (22 de um total 

de 27) dos estagiários considerados na ESTGL-IPV residem no distrito de Viseu. Em relação às 

entidades de acolhimento (EA), identificaram-se 153 organizações diferentes protocoladas com 

as 3 IES consideradas que se distribuem da seguinte forma: i) 49 (32%) na ESE-IPCB, ii) 88 (58%) 

na ESTGA-UA e iii) 16 (10%) na ESTGL-IPV. Da totalidade das EA analisadas, 27% pertencem ao 

setor público e 73% ao setor privado. 

Quanto às áreas de formação base que assumem mais relevância no trabalho desenvolvido pelos 

estagiários na totalidade de PTI em análise, encontraram-se algumas diferenças pouco 

significativas entre as IES, sendo que, tal como se pode confirmar na Figura 4, as três mais 

selecionadas foram: 

• na ESE-IPCB, a AFB3 e a AFB6 com 98% (n= 56) e a AFB2 com 93% (n=53); 

• na ESTGA-UA, a AFB2 com 88% (n=120), a AFB1 com 84% (n=114) e a AFB3 com 82% (n= 

112); 

• na ESTGL-IPV, a AFB3 e a AFB6 com 96% (n= 26) e a AFB1 com 70% (n=19). 

 

Figura 4. Distribuição das áreas de formação base (AFB) por IES. 

 [Fonte: elaboração própria] 

 

Como se apresenta na Figura 5, na análise global dos PTI das 3 IES, as áreas de formação base 

que assumem mais relevância parecem ser AFB2 e a AFB3, com 88% (n=194) e 87% (n=191), 

respetivamente. Contrariamente, as menos selecionadas ao longo dos 6 anos letivos em análise 

(ver Figura 5) foram a AFB4 com 25% (n=54) e a AFB7 com 31% (n=68). 
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Figura 5. Distribuição das áreas de formação base (AFB) na totalidade de PTI analisados. 

 [Fonte: elaboração própria] 

 

Sendo que um dos objetivos do presente trabalho é procurar identificar eventuais alterações na 

tipologia de áreas de formação mais selecionada entre 2012/13 e 2017/18, organizaram-se os 

dados por ano letivo, tal como se apresenta na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Distribuição das áreas de formação base (AFB) nos anos letivos de 2012/13 e de 2017/18. 

 [Fonte: elaboração própria] 

 

Considerando os totais das 3 IES por ano letivo (ver Figura 6), verifica-se que, em termos de 

percentagem, a AFB3 – Gestão documental e arquivo é a que claramente sobressai em termos de 

aumento de presença nos PTI analisados – isto é, em 2012/13 foi apenas incluída em 9% dos PTI 

analisados e em 2017/18 é-o em 87% dos casos. É ainda de assinalar o aumento da presença da 

AFB7 (com um aumento de 19%) e da AFB2 (com um aumento de 15%). No que concerne aos 

objetivos de formação identificados na análise dos dados recolhidos para a totalidade de IES, nos 

anos letivos considerados, os resultados indicam que o Obj. 1 é o que aparece com mais frequência 

(87%, n=191) e os que menos são selecionados são o Obj. 3 (23%, n=50) e o Obj. 7 (27%, n=59). 

Não obstante isto, numa análise por IES, os objetivos mais valorizados na formação dos 

estagiários não são totalmente coincidentes, tal como se apresenta na Figura 7. 
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Figura 7. Distribuição dos objetivos de formação inscritos nos PTI por IES. 

 [Fonte: elaboração própria] 

 

Efetivamente, focando cada IES isoladamente, e tal como se apresenta na Figura 7, constata-se 

que: 

• na ESE-IPCB, os Obj. 1 e 2 são os selecionados mais recorrentemente, i.e., em 91% (n=52) 

e 77% (n=44) dos PTI, sendo que o menos selecionado foi o Obj. 4, em 30% (n=17) dos PTI. 

• na ESTGA-UA, os Obj. 1 e 4 foram os mais recorrentemente identificados, ambos em 85% 

(n=115 e n=116, respetivamente) dos PTI analisados, e o Obj. 3 foi considerado em apenas 

6% (n=8) dos PTI. 

• na ESTGL-IPV, os Obj. 8 e 4 foram integrados em 100% (n= 27) e 96% (n=26) dos PTI, 

respetivamente, sendo que o Obj. 2 foi o menos selecionado (4%, n=1). 

Em relação à percentagem de PTI que inclui cada um dos objetivos por ano letivo, do resultado 

da análise dos dados recolhidos releva-se que, em 2013/14, nenhum dos 32 PTI considerados 

incluiu o Obj. 7. Considerou-se ainda importante analisar a integração destes objetivos em 

2012/13 por comparação com 2017/18, tal como se apresenta na Figura 8. 
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Figura 8. Distribuição dos objetivos de formação inscritos nos PTI em 2012/13 e em 2017/18. 

 [Fonte: elaboração própria] 
Legenda: Obj. 1  ̶ Assegurar uma comunicação eficaz com os vários interlocutores da EA, em língua portuguesa 

e/ou estrangeira; Obj. 2  ̶ Demonstrar correção linguística (sintática, ortográfica e terminológica) nos processos 

de tradução; Obj. 3  ̶ Auxiliar a gestão organizacional da empresa/instituição; Obj. 4  ̶ Aplicar as competências 

desenvolvidas no âmbito da gestão documental e da informação (física e/ou digital); Obj. 5  ̶ Aplicar as 

competências desenvolvidas no âmbito da produção documental; Obj. 6  ̶ Planificar, divulgar e implementar 

eventos e avaliar a sua eficácia; Obj. 7  ̶ Apoiar a gestão da imagem externa da empresa/instituição; Obj. 8  ̶ Utilizar 

aplicações informáticas para a automatização e otimização de tarefas. 

 

Tendo em conta os resultados alcançados para 2012/13 e para 2017/18 (ver Figura 8), o 

decréscimo mais acentuado diz respeito ao Obj. 3 – de 35% (n=18) para 11% (n=5) – e ao Obj. 5 

– de 75% (n=38) para 53% (n=24). Já a subida mais acentuada diz respeito ao Obj. 8  – de 51% 

(n=26) para 64% (n=29).  

De seguida, apresentam-se algumas considerações finais sustentadas nos resultados da análise de 

dados acima apresentados. 

5. Considerações finais 

Dados os desafios que se têm colocado às IES Politécnico, no que diz respeito à formação de 

profissionais, valorizando sempre o aprender fazendo com base na resolução de problemas, 

importa procurar acompanhar a evolução do perfil de formação do profissional de Secretariado 

que melhor serve as organizações, sempre numa perspetiva de melhoria contínua. 

Consequentemente, e ainda que o presente estudo seja de cariz exploratório, não sendo os seus 

resultados generalizáveis, este permitiu tecer algumas considerações quanto aos atores 

envolvidos e áreas de atuação profissional, cuja relevância tem vindo (ou não) a ser reforçada.  

Num primeiro momento, concluiu-se que a orientação por parte das IES, em contexto real de 

trabalho, tende a ser garantida por docentes do género feminino. Todavia, cerca de 25% dos 

orientadores das organizações, assim como dos estagiários, são do género masculino; esta 

realidade vem confirmar as tendências já identificadas na revisão da literatura, ou seja, que se 

trata de uma área que já não é exclusivamente operacionalizada por mulheres, o que pode refletir 

o início de uma mudança de cultura organizacional e uma maior aceitação no mercado de trabalho 

de profissionais do género masculino. Ainda em relação aos estudantes, também se confirma que 

apenas uma baixa percentagem dos que têm estatuto de trabalhador-estudante opta pela 

realização de estágio, provavelmente por dificuldade de conciliação de horário, mas também por 

já terem experiência laboral no seu local de trabalho. 

No que diz respeito às organizações, e tendo em conta o universo analisado, é percetível que este 

perfil de profissional se adequa tanto ao setor público quanto ao setor privado. Contudo, este 
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último tem uma presença claramente predominante, talvez pelas dificuldades de abertura de 

concurso público que se têm verificado na última década em Portugal.  

No que concerne às áreas de formação base e objetivos de formação inscritos nos PTI, este estudo 

permitiu confirmar que a produção/gestão documental e da informação parece estar a assumir 

uma relevância crescente. Neste âmbito, a ênfase parece situar-se mais ao nível do uso das línguas 

materna e estrangeira, para assegurar uma comunicação eficaz entre os vários interlocutores das 

organizações, e menos ao nível de processos de tradução ou de apoio à gestão organizacional e 

tomada de decisão.  

Em relação à utilização de ferramentas de escritório eletrónico para a automatização e otimização 

de tarefas, esta também tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante na atividade do 

profissional de Secretariado. A este respeito, e em termos de trabalho futuro, considera-se 

importante: i) identificar a tecnologia digital utilizada pelos estagiários – como por exemplo, 

ferramentas da Microsoft Office® – PowerPoint, Excel, Word, etc.; tecnologia de comunicação e 

informação 1.0 (correio eletrónico, página web, etc.) e 2.0 (Facebook, Instagram, etc.), ii) assim 

como clarificar as finalidades da sua utilização – comunicação interna e externa, etc. Como os 

estágios se constituem um acesso privilegiado às necessidades do tecido empresarial, pretende-

se triangular estes dados com outros, a recolher junto das organizações e dos próprios estagiários, 

de forma a contribuir para o processo de melhoria contínua da oferta formativa de Ensino 

Superior na área de Secretariado. 
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Resumo 

São inquestionáveis os novos e redobrados desafios que se colocam atualmente às empresas. 
Desafios impostos pela necessidade de competir num mercado global onde as distâncias 
geográficas se encurtam devido às redes e às plataformas digitais e onde se fazem, ainda, 
sentir os efeitos da recente crise económica e financeira. Desafios que impõem uma resposta 
adequada da parte das empresas e dos seus profissionais. Destacamos os profissionais de 
secretariado, cuja atividade se revela essencial para a boa performance das empresas e aos 
quais se exige, cada vez mais, o exercício de funções polivalentes no seio de equipas 
multidisciplinares. 

Esta polivalência e multidisciplinaridade é sentida com mais acuidade em micro e pequenas 
empresas, que representam a grande maioria do tecido empresarial nacional e regional. Foi 
precisamente este tecido empresarial regional o interlocutor privilegiado na conceção e 
desenvolvimento do plano de estudos do curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em 
Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial (PACE), em funcionamento desde o ano 
letivo de 2015/2016, na ESECS do IPLeira. Tentando garantir uma resposta adequada às 
necessidades concretas das empresas, colmatando lacunas em áreas consideradas essenciais, 
apostou-se na formação de profissionais polivalentes e com competências multifacetadas para 
desempenharem funções, de forma autónoma ou sob orientação, nas áreas de secretariado, 
mas também na comunicação, interna ou externa, com recurso às novas tecnologias de 
informação e comunicação.  

O plano de estudos do TeSP em PACE inclui, no último semestre, a realização do Estágio, que 
permite a ligação entre a formação académica e a atividade profissional. O feedback obtido 
da parte dos orientadores de estágio, que acompanham a prática dos estudantes em contexto 
de trabalho, constitui uma forma privilegiada para atestar a operacionalização dos objetivos 
da aprendizagem. Foi precisamente com base nos resultados extraídos do preenchimento de 
um inquérito por questionário efetuado aos orientadores de estágio (edições 2016/17 e 
2017/18), que desenvolvemos o presente estudo, que, não obstante a “juventude” do curso, nos 
permite ter (já) uma perceção da adequação dos resultados da formação, àquilo que foram os 
objetivos pretendidos com a sua criação.  

Assim, tendo por base a importância e evolução do papel do profissional de secretariado na 
performance das empresas, e fazendo um follow up ao TeSP em PACE, pretende-se aferir a 
perceção dos empresários sobre as competências adquiridas pelos estudantes e postas em 
prática em contexto de trabalho, bem como sobre a adequação da estrutura curricular àquilo 
que são as necessidades das empresas.  

Palavras-Chave: secretariado, curso técnico superior profissional, formação, estágio. 

Abstract 

The new and redoubled challenges that, nowadays, companies face are unquestionable. 
Among these challenges are the need to compete in a global market where geographic 
distances are shortened due to digital networks and platforms and where the effects of the 
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recent economic and financial crisis are still being felt. These challenges demand an adequate 
response from the companies and their professionals. Among these professionals we highlight 
those of the secretariat, whose activity is essential for the good performance of companies and 
who are increasingly required to exercise multipurpose functions within multidisciplinary 
teams. 

This versatility and multidisciplinarity is felt most accurately in micro and small sized 
companies, which represent most of the national and regional business structures. It was 
precisely this regional business structures the privileged interlocutor in the development of the 
Higher Professional Technical Course (TeSP) in Administrative Practices and Business 
Communication (PACE). This course is in full functioning since the academic year of 
2015/2016 at ESECS of Polytechnic of Leiria. Trying to give an adequate response to the needs 
felt by companies, we invested on the training of versatile and multiskilled professionals. Ii is 
expected that these professionals will be able to perform, independently or under guidance in 
the areas of the secretariat, but also in communication, internal or external, using new 
information and communication technologies. 

The study plan in PACE includes, in the last semester, the Internship, which allows the 
necessary connection between academic training and professional life. The feedback obtained 
from the Internship Supervisors, who follow the work done by the students, is a privileged way 
of attesting the operationalization of the course objectives and competences. We developed this 
case study considering the results obtained from a survey sent to the Internship supervisors 
(edition 2016/17 and 2017/18). Despite the “youth” of the Course, this case study allows us to 
have a perception of the adequacy between the training results and the course itself. 

Thus, based on the importance and evolution of the secretarial professional in the performance 
of companies, and making a follow up on the TeSP in PACE, it is intended to assess the 
perception of entrepreneurs regarding the skills acquired by students and putted into practice 
during their internship, as well as regarding the adequacy of the curricular structure to the 
needs of companies. 

Keywords: secretariat, professional higher technical course, training, internship. 

1. Introdução  

Longe vai o tempo em que o secretariado assumia tarefas muito específicas que se cingiam quase 

exclusivamente à gestão da agenda do superior hierárquico, ao atendimento telefónico e à redação 

de cartas. 

Independentemente da área e dimensão da organização onde atua, a/o secretária/o do novo 

milénio assume funções cada vez mais estratégicas, esperando-se que tenha uma atitude cada vez 

mais executiva, ativa, dinâmica e polivalente. 

Com a evolução da profissão de secretariado, as novas perspetivas relacionadas com a gestão das 

organizações, o avanço das tecnologias da informação e as constantes mudanças no mundo 

empresarial, o secretário passa a exercer as suas atividades no espaço estratégico da organização, 

atuando nos níveis institucional, tático e operacional da mesma (Moreira, Santos & Neto, 2015, 

p. 170). 

A mudança do perfil da profissão tem levado os profissionais de secretariado a desenvolverem 

novas competências. Com maior autonomia e iniciativa, o secretariado (em especial, o 

secretariado executivo), sendo o “braço direito” do chefe, deve atuar como assessor, sendo 

responsável pela execução de tarefas de importância estratégica não apenas do seu departamento, 

mas de toda a organização. 

Adelino e Silva (2012, p. 22) consideram que  

o novo profissional de secretariado deve ser proativo, capaz de tomar decisões de forma 

mais assertiva, rápido e respaldado pela capacidade de liderança na ausência de um 

superior hierárquico, [...], gerindo de forma inteligente e ativa setores e pessoas dos mais 
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diversos perfis, servindo de facilitador entre os diferentes públicos envolvidos no 

processo administrativo. 

Ducker (2004, p. 46) acrescenta, ainda, que o profissional de secretariado deve mostrar-se 

sempre “informado e atualizado, conhecendo as transformações do mercado internacional, 

possuir espírito empreendedor e ser um agente facilitador das negociações da empresa, tendo 

amplo conhecimento das suas reais necessidades e limitações”. 

De um modo geral, podemos dizer que, atualmente, as organizações procuram profissionais de 

secretariado que sejam altamente qualificados e dispostos a enfrentar os desafios da sociedade 

contemporânea, que consigam agregar novos conhecimentos e trabalhar em equipa, tendo como 

objetivo o êxito da organização como um todo (Santos, 2012, p. 102). 

2. Referencial Teórico: as competências dos profissionais de secretariado 

Existem alguns estudos que se focam nas competências fundamentais dos atuais profissionais de 

secretariado. 

Numa investigação de Alvarães e Rocha (2012), os inquiridos (estudantes que frequentaram o 

curso de Técnico de Secretariado numa instituição pública do Estado do Rio de Janeiro, Brasil) 

associam ao técnico de secretariado características como dedicação, disciplina, organização e 

cuidado com a apresentação pessoal. Elementos associados a uma perceção mais generalista da 

profissão (a que foi atribuída menor importância do que aos aspetos ligados à especialização do 

trabalho e execução das tarefas) são a “criatividade, ética, empreendedorismo, gestão 

organizacional, educação ambiental, iniciativa e sociabilidade” (Alvarães & Rocha, 2012, p. 91). 

Neste sentido, os autores sugerem que os planos curriculares dos cursos devem contemplar 

diretrizes mais generalistas e menos técnicas. 

A investigação de Cojocaru e Mesquita (2015, p. 116) revela que o rigor, a atenção aos detalhes, a 

automotivação (self motivation), o trabalho em equipa e as competências organizacionais são 

características essenciais para um bom profissional de secretariado. Como novas competências 

cada vez mais solicitadas surgem a resiliência (capacidade para utilizar as suas capacidades e 

forças, a fim de resolver problemas e fazer face aos desafios) e a inteligência emocional 

(compreensão e gestão das emoções no sentido de criar relações harmoniosas com os outros). Os 

autores revelam ainda que, na atualidade, as competências emocionais são duplamente mais 

importantes do que as capacidades técnicas ou intelectuais (Bichis, 2013 citado em Cojocaru & 

Mesquita, 2015, p. 117). 

Também Pereira (2015) evidencia a importância fulcral da competência comportamental por 

intermédio das relações interpessoais para o profissional de secretariado. O seu estudo mostra 

que as boas relações interpessoais promovem a interação e cooperação, o que se manifesta no 

favorável desenvolvimento das atividades inerentes ao profissional de secretariado. Segundo a 

autora, “este profissional relaciona-se diretamente com o público interno e externo e a sua prática 

favorece o trabalho em grupo e, consequentemente, a produtividade” (Pereira, 2015, p. 215). 

Já Costa e Durante (2015) focaram-se no profissional de secretariado enquanto mediador de 

conflitos. O estudo tem como objetivo perceber como é que estes profissionais gerem os conflitos 

no ambiente de trabalho. Os resultados obtidos mostram que os conflitos são frequentes no 

âmbito do trabalho de secretariado, sendo ocasionados, essencialmente, por dificuldades ou 

falhas de comunicação (escrita e verbal). Corroborando os resultados anteriormente 

evidenciados, este estudo atribui especial relevância às competências interpessoais e 

comunicativas dos profissionais de secretariado no sentido de mediar assertivamente as relações 

dos colaboradores da organização e minorar os efeitos negativos dos conflitos laborais. 
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Araújo, Barros, Silva, Silva e Silva Filho (2013) analisaram a importância dada à realização de 

cursos de pós-graduação, numa investigação aplicada aos profissionais com formação superior da 

cidade de Fortaleza, no Brasil. Estes profissionais consideram que a realização destes cursos é de 

extrema importância, pois proporciona-lhes uma maior adaptação ao mercado de trabalho, em 

constante mudança e a exigir dos profissionais um diferencial e um constante aprimoramento. A 

investigação revela que, dando continuidade aos estudos, os profissionais conseguem atingir 

resultados rápidos e eficazes, promovendo a multifuncionalidade que o mercado exige. 

Também Bortolotto e Rinaldi (2008) e Ribeiro, Ribeiro e Jesus (2009) reconhecem a importância 

do prolongamento de estudos para um melhor acompanhamento das mudanças organizacionais 

e do mercado de trabalho, de modo que os profissionais precisam de estar continuamente a 

desenvolver as suas competências e a adquirir novos conhecimentos em diversas áreas. 

Santos (2012) considera que a qualificação e o domínio de línguas estrangeiras, no que diz 

respeito às habilidades comunicacionais de leitura, escrita e oralidade, são fundamentais nos 

profissionais de secretariado. Entende, assim, que  

é cada vez mais necessário que o currículo dos cursos de Secretariado, e de outras áreas 

afins, contemplem a abordagem de disciplinas de línguas estrangeiras com enfoque no 

desenvolvimento de habilidades comunicacionais básicas (leitura, escrita e oralidade); 

uma vez que o domínio de duas, três ou mais línguas estrangeiras nesse contexto 

certamente acarretará reconhecimento e uma crescente ascensão profissional deles no 

mercado de trabalho (Santos, 2012, p. 103). 

No contexto nacional, Vieira e Sousa (2015) referem que são escassos os estudos sobre a evolução 

da profissão. Os dados obtidos mostram que a oferta de emprego tem crescido para estes 

profissionais, mas que apenas 10% das ofertas exigem que os candidatos sejam detentores de 

licenciatura. Este facto revela que as licenciaturas na área não tiveram o impacto desejado no 

mercado de trabalho, “situação essa que requer uma profunda reflexão sobre os rumos da 

profissão” e sobre a organização da oferta formativa (Vieira & Sousa, 2015, p. 19).  

Pelo contrário, numa investigação de Casanova e Miranda (2015), constata-se que a formação 

superior é fundamental, assim como o conhecimento de línguas estrangeiras e os conhecimentos 

de informática e de comunicação. As autoras entendem que, neste âmbito, as instituições de 

ensino superior em Portugal “têm realizado um esforço muito significativo no sentido de 

acompanhar estas tendências das empresas” (Casanova & Miranda, 2015, p. 48). O estudo revela 

ainda que as empresas valorizam as competências inovadoras na profissão, nomeadamente o 

protocolo e a comunicação multicultural, sendo fundamental que os profissionais dominem várias 

línguas estrangeiras e conheçam as normas de protocolo empresarial.  

Percebendo a posição estratégica que os profissionais de secretariado ocupam no seio das 

organizações e reconhecendo a necessidade de garantir formação de nível superior a estes 

profissionais, a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria 

promoveu, ao nível dos então novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), uma 

formação especializada em Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial (PACE). Deu-

se, assim, continuidade à formação de nível 5 do Curso de Especialização Tecnológico (CET) em 

Práticas Administrativas e Relações Públicas (PARP), amplamente reconhecida pelo tecido 

empresarial da região, com um capital de conhecimentos e competências adquiridas ao longo dos 

anos e preencheu-se uma lacuna numa área específica – a da Comunicação Empresarial – 

essencial para o planeamento estratégico das empresas.  

A promoção desta formação enquadra-se numa lógica de resposta àquelas que são as necessidades 

do tecido empresarial da região de Leiria. Uma região marcada por uma forte presença 

empresarial, maioritariamente de pequena e média dimensão, com cariz diversificado e dinâmico, 
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que impõe a formação de profissionais igualmente dinâmicos, polivalentes e aptos a desempenhar 

um conjunto diverso de funções em diferentes departamentos da empresa. 

3. A formação em Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial: objetivos 
e competências 

No ano letivo de 2015/2016, o Politécnico de Leiria passou a oferecer uma nova modalidade de 

ciclo de estudos, os Cursos Técnicos Superiores Profissionais, em substituição dos Cursos de 

Especialização Tecnológica. Estes ciclos de estudos superiores, com a duração de dois anos letivos 

(quatro semestres), a que correspondem 120 unidades de crédito (ECTS) e não conferentes de 

grau, permitem a obtenção de um diploma de técnico superior profissional equivalente ao nível 5 

do Quadro Nacional de Qualificação, na respetiva área de formação. Os TeSP contemplam três 

componentes de formação: geral e científica, técnica (que decorrem ao longo dos primeiros 3 

semestres) e a formação em contexto de trabalho (estágio), realizada no último semestre do ciclo 

de estudos. 

Segundo o Programa Operacional de Capital Humano, integrado no Programa Portugal 2020, a 

oferta de formação deste nível deverá ter uma forte inserção regional, materializada no seu 

processo de criação, na definição dos planos de estudos e na concretização da componente de 

formação em contexto de trabalho, bem como na interação obrigatória com as empresas e 

associações empresariais da região (Aviso n.º POCH-68-2017-10). 

Os objetivos do curso foram, assim, definidos tendo em conta uma lógica de articulação integrada 

entre: região, empresas e escolas. Verificou-se, aliás, um envolvimento direto do tecido 

empresarial da região na conceção e desenvolvimento do plano de estudos do curso, tentando 

desta forma garantir uma resposta adequada às necessidades concretas das empresas, 

colmatando lacunas em áreas consideradas essenciais e que foram anteriormente identificadas. 

Apostou-se, assim, na formação de profissionais polivalentes e multifacetados com competências 

para desempenharem funções, de forma autónoma ou sob orientação, nas áreas do secretariado, 

comunicação, interna ou externa, inovação e empreendedorismo quer em instituições públicas 

quer em empresas privadas, com ou sem fins lucrativos.  

Para tal, foi delineado um plano de estudos que inclui, para além de um núcleo central de 

Unidades Curriculares (UC) da área do Secretariado e do Trabalho Administrativo, outras UC que 

complementam a formação, com destaque para as de Comunicação em Língua Portuguesa e em 

Língua Estrangeira (Francês, Espanhol e Inglês); Comunicação Empresarial e Marketing; 

Instrumentos Informáticos; Inovação em Assessoria e Comunicação; Assessoria e Organização de 

Eventos; Gestão de Empresas; Noções de Direito das Empresas e do Trabalho, entre muitas 

outras. 

Neste sentido, e tendo em vista a futura integração dos “nossos” diplomados no mercado de 

trabalho, prevê-se que no final da sua formação tenha sido adquirido um conjunto de 

conhecimentos, competências e aptidões de caráter transversal e multidisciplinar que lhes 

permita saber comunicar de forma apropriada em contextos específicos, oralmente e por escrito, 

em diferentes idiomas e situações de comunicação. Os nossos diplomados devem, ainda, 

conseguir assegurar a gestão diária da empresa e dos seus colaboradores, nomeadamente quanto 

à organização do arquivo da empresa em diferentes suportes e plataformas; assessorar e apoiar 

na preparação, organização e gestão de produtos, projetos, reuniões e outros eventos; apoiar as 

diferentes áreas de atuação da empresa, nomeadamente na área comercial, de marketing e 

financeira; identificar, definir e implementar um potencial projeto de negócio inovador para o 

desenvolvimento de produtos e serviços; conceber e implementar um conjunto de estratégias 

destinadas à valorização dos processos de produção, nomeadamente quanto à prevenção e 

resolução de conflitos.  
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A Formação em Contexto de Trabalho, realizada no último semestre do curso, com uma duração 

de 640 horas, permite a ligação entre a formação académica e a atividade profissional. Constitui 

uma experiência profissionalizante que visa complementar a formação académica através do 

contacto com a vida ativa em contexto real, proporcionando uma formação prática que facilite a 

futura integração no mercado de trabalho.  

Para tal, foram celebrados protocolos com empresas de referência na região, conducentes, entre 

outras atividades, à realização dos estágios curriculares, que possibilitam aos estudantes o 

desenvolvimento de atividades nas áreas de formação do curso. 

O feedback obtido da parte dos orientadores das instituições que, ao longo dos anos de 

funcionamento do curso, têm acolhido a realização de estágios constitui uma forma privilegiada 

para atestar da operacionalização dos objetivos da aprendizagem.  

Foi precisamente com base nesses resultados que desenvolvemos o presente estudo que, não 

obstante a “juventude” do curso, nos permite ter (já) uma perceção da adequação dos resultados 

da formação àquilo que foram os objetivos pretendidos com a sua criação.  

4. Follow up ao TeSP em PACE - objetivos e metodologia 

A presente investigação enquadra-se no âmbito de um estudo de caso ao TeSP em Práticas 

Administrativas e Comunicação Empresarial do Politécnico de Leiria (Sousa, M.; Monteiro, S. & 

Santos, S., 2019). Assume como principais objetivos: i) aferir a perceção dos orientadores de 

estágio (nas empresas) sobre as competências adquiridas pelos estudantes ao longo da sua 

formação, bem como sobre a adequação do plano de estudos gizado; e ii) perceber se o curso 

responde às necessidades das empresas, em termos de conhecimentos e competências previstas, 

assim como se as áreas disciplinares exploradas no curso são adequadas às necessidades de 

formação sentidas pelas empresas. 

O presente estudo recorreu ao inquérito por questionário para recolha de dados. Este instrumento 

foi aplicado aos orientadores de estágio dos estudantes inscritos no TeSP de PACE nos anos letivos 

2016/17 e 2017/18. Estruturou-se o questionário em quatro partes: a primeira parte foi dedicada 

à caracterização dos inquiridos (idade, sexo, habilitações literárias e cargo desempenhado); a 

segunda parte visou captar a importância atribuída às atividades desenvolvidas pelo estagiário; 

na terceira parte, abordaram-se as competências/aptidões adquiridas por um estagiário do TeSP 

de PACE; e, por último, aferiu-se a importância das áreas de educação e formação lecionadas no 

plano de estudos do curso. 

Recorreu-se ao e-mail para contactar os orientadores de estágio do curso de TeSP em PACE 

(edição 2016/17 e 2017/18), tendo-lhes sido enquadrada a investigação e solicitado o 

preenchimento do questionário, em formato Google Docs. Foram garantidas todas as normas 

legais em vigor relativas à proteção de dados, bem como o anonimato dos participantes no estudo, 

de modo a que as respostas não fossem enviesadas. 

Responderam ao questionário 25 orientadores, de um universo de 39 orientadores de estágio, 

representando cerca de 64% da população inquirida. 

4.1. Resultados do estudo de caso 

Dos 25 inquiridos, 68% são do sexo feminino e 32% do sexo masculino, situando-se a média de 

idades em 40,4 anos, compreendida entre a idade mínima de 32 anos e a idade máxima de 57 

anos. 

Ao nível das qualificações académicas, 72% dos inquiridos possuem uma licenciatura, 4% são 

titulares do grau de mestre e 8% dispõe de um curso de pós-graduação, sendo os restantes 

titulares do Ensino Secundário (12.º ano) ou curso de bacharelato. 
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Os cargos desempenhados pelos inquiridos variam entre: técnicos de recursos humanos (20%), 

chefe de serviços ou de agência (20%), técnico comercial (16%), responsável administrativo (16%), 

gerente (16%) e técnico de comunicação e assessoria (12%). 

Quando questionados sobre a importância das atividades desenvolvidas pelos estagiários, os 

orientadores atribuíram uma importância relativamente alta (acima de 3,5 numa escala de 1 a 5), 

exceto na atividade “Assessoria e apoio na área jurídica” (que teve uma cotação média de 3,08), 

tal como podemos verificar na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Médias da importância atribuída às atividades desenvolvidas pelos estagiários. 

[Fonte: elaboração própria] 

 

As atividades que assumem maior importância são “Assessoria na organização, desenvolvimento 

e dinamização de eventos da empresa”, “Assessoria dos órgãos de direção e gestão da empresa no 

desempenho de várias funções e em diversas áreas de atuação” e “Assessoria e apoio na área 

comercial, nomeadamente na gestão de clientes e atendimento ao público”, com cotações médias 

entre 3,76 e 3,96. 

À questão “Que outras atividades considera que os estagiários do curso TeSP em PACE poderão 

desempenhar?” foram dadas três respostas, a saber: na área da qualidade, na gestão da 

informação e na gestão dos recursos humanos.  

Relativamente às competências/aptidões adquiridas e demonstradas pelos estagiários, a média 

das respostas varia entre os 2,36 e os 4,26 (escala de 5 pontos), como podemos verificar na Figura 

2. 
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Figura 2. Médias das competências/aptidões adquiridas e demonstradas pelos estagiários. 
[Fonte: elaboração própria] 

 

As competências/aptidões que obtiveram uma pontuação média inferior a 3 foram: “colabora com 

os gabinetes jurídicos das empresas”; “identifica, define e desenvolve um potencial 

modelo/projeto de negócio inovador”; “concebe e implementa um conjunto de estratégias 

destinadas à prevenção e resolução de conflitos na empresa”; “identifica e quantifica os recursos 

necessários para implementar um modelo/projeto de negócio inovador”; e “concebe e aplica 

estratégias de gestão e desenvolvimento dos recursos humanos”. São, por isso, competências que 

importa reforçar ao longo da parte letiva do curso. 

Já as competências/aptidões que obtiveram cotação igual ou superior a 4 foram: “utiliza 

autonomamente as TIC na organização das tarefas administrativas”; “organiza, de forma 

autónoma, o arquivo da empresa em diferentes suportes”; “procede ao atendimento ao público e 

apoio administrativo”; “assessora e apoia na preparação, organização e gestão de projetos, 
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reuniões e outros eventos”; “comunica em português, oralmente e por escrito, com correção e 

eficácia”. 

Os orientadores de estágio foram, ainda, questionados sobre “Que outras competências/aptidões 

deverão os estudantes do curso TeSP em PACE desenvolver?”. Os inquiridos referiram a 

necessidade de se apostar mais na área comportamental, nomeadamente na assertividade e na 

responsabilidade inerente à profissão que futuramente irão desempenhar. 

Foi, ainda, solicitado aos orientadores de estágio que ordenassem, por ordem decrescente de 

importância, as 9 áreas de educação e formação lecionadas aos estudantes. Conforme podemos 

verificar na tabela 1, a área a que foi atribuída maior importância é também aquela onde existe 

maior percentagem de créditos no plano de estudos: Secretariado e Trabalho Administrativo. À 

área de Línguas e Literaturas Estrangeiras, que é a segunda maior área do plano de estudos (com 

20% dos créditos), foi-lhe atribuída uma importância relativamente alta pelos orientadores (3.ª 

num total de 9 posições). Também a área de Gestão e Administração merece destaque, pois foi a 

segunda área considerada de maior relevância. A área que foi menos valorizada pelos orientadores 

foi a da Sociologia (e outros estudos), à qual é atribuída a menor percentagem de créditos no plano 

de estudos do curso. 

Tabela 1. Áreas de estudo, por ordem decrescente de importância. 

Importância 

Atribuída 
Área de estudo 

% total de 

créditos 

atribuídos no 

plano de 

estudos 

1.º Secretariado e Trabalho Administrativo 43% 

2.º Gestão e Administração 7% 

3.º Línguas e Literaturas Estrangeiras 20% 

4.º Marketing e Publicidade 4% 

5.º Informática na ótica do utilizador 5% 

6.º Contabilidade e Fiscalidade 6% 

7.º Língua e Literatura Materna 5% 

8.º Direito 8% 

9.º Sociologia e outros estudos 3% 

 

Para a questão “Que outras áreas considera que enriqueceriam o plano curricular?” alguns 

inquiridos referiram a atitude comportamental, a importância do saber estar e saber fazer, as 

tecnologias e técnicas em TIC, a qualidade e as técnicas e dinâmicas de grupo. 

5. Conclusões 

Nas últimas décadas o ambiente empresarial /organizacional tem sofrido profundas alterações 

que impõem redobrados desafios às empresas, decorrentes da necessidade da sua adaptação a um 

mercado global, constituído por grandes grupos económicos que necessitam de equipas 

multidisciplinares, polivalentes, competentes, empreendedoras e eficientes. Nestas, assumem 

posição estratégica os profissionais de secretariado (nomeadamente, os/as secretários/as 

executivos/as), dotados hoje de competências mais vastas, polivalentes e inovadores, devendo 

desempenhar e assumir uma visão sistémica e holística da organização e compreender 

profundamente a cultura organizacional. 
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A formação de profissionais na área do secretariado representa há vários anos um papel central 

na oferta formativa do Politécnico de Leiria. De entre esta oferta, destaca-se, a partir do ano letivo 

de 2015/2016, o curso TeSP em PACE que conta, hoje, com dois ciclos completos de 

funcionamento. 

Os resultados obtidos neste estudo de caso vêm corroborar a importância atribuída às atividades 

da área de secretariado e assessoria no funcionamento das organizações. Os resultados 

evidenciam, confirmando a literatura empírica, a forte relevância atribuída à dimensão 

comportamental dos trabalhadores/estagiários, fator essencial para fortalecer a dimensão ética 

das organizações em relação ao cliente e aos parceiros, e também ao nível interno, sendo 

fortemente valorizada a assertividade e a responsabilidade inerente à função. 

Os resultados demostram, ainda, que os orientadores atribuem maior importância à realização, 

pelos estagiários, de atividades de simples execução do que atividades de natureza estratégica, na 

medida em são valorizadas competências/aptidões como utilização das TIC, atendimento ao 

público, apoio administrativo e arquivo, em desfavor de atividades como desenvolvimento de um 

potencial modelo/projeto de negócio inovador, conceção e implementação de estratégias 

destinadas à prevenção e resolução de conflitos na empresa e conceção e aplicação de estratégias 

de gestão e desenvolvimento dos recursos humanos. Este resultado pode ser justificado pelo facto 

de os inquiridos se estarem a referir a estagiários, com responsabilidade limitada e com uma 

presença, na organização, mais limitada em termos de duração e de efetividade de funções. 

Com base nos dados disponíveis, é possível concluir ainda que o plano de estudo está adequado 

às necessidades de mercado, uma vez que as áreas de estudo às quais foi atribuída maior 

importância são também aquelas que dispõem de maior percentagem de créditos no plano de 

estudos, em particular a área de Secretariado e Trabalho Administrativo.  

No futuro, será interessante aplicar o questionário a orientadores que acolhem nas suas 

organizações estudantes da mesma área, mas de outros níveis de ensino, nomeadamente de 

licenciatura, de modo a perceber se o perfil requerido e se as áreas e competências valorizadas 

serão as mesmas do que para os estudantes de TeSP. 

Será ainda pertinente completar a presente investigação, alargando a amostra a orientadores de 

estudantes de outros anos letivos, bem como aplicando aos orientadores de estágio outros 

instrumentos de recolha de dados, em particular o inquérito por entrevista, para assim obter uma 

visão mais sustentada de qual deve ser o perfil dos profissionais de secretariado. 
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Resumo 

A COVID-19 implicou transtornos na realização da pesquisa intitulada “As mulheres, 
graduandas e o mar: rede informacional e documental para aposentadoria das marisqueiras” 
desenvolvida por estudantes de Secretariado Executivo, pelo Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC) financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Os pesquisadores passaram a trabalhar na modalidade 
remota a fim de concluir a investigação citada. O objetivo do estudo foi conhecer as 
performances dos pesquisadores na modalidade de trabalho remoto durante a Iniciação 
Científica. As bases teóricas da pesquisa incluem os estudos da área Secretarial e demais 
investigações sobre teletrabalho/trabalho remoto no Brasil. O objetivo foi apresentar o 
processo de reestruturação metodológica e replanejamento do trabalho dos pesquisadores 
ocorridos durante a pesquisa citada. A pesquisa é exploratória e a metodologia utilizada foi 
descritiva qualitativa considerando os relatos de experiências da equipe. Os resultados 
indicaram êxito na execução dos levantamentos bibliográficos, documentais e na realização 
das entrevistas e reuniões, todos realizados na modalidade online.  

Palavras-chave: iniciação científica, performance digital, teletrabalho, secretariado 
executivo.  

Abstract 

The COVID-19 pandemic led to limitations in the accomplishment of the research project 
“Women, graduating and the sea: informational and documentary network for the retirement 
of fisherwomen”, developed by students of Executive Secretarial Studies within the scope of the 
Institutional Program of Scientific Initiation Scholarships (PIBIC), which is financed by the 
National Council for Scientific and Technological Development (CNPq). The research team 
started working remotely in order to complete the above-mentioned research. The aim of this 
study was to assess the performances of the researchers working remotely during their 
Scientific Initiation. The theoretical basis of the research includes studies completed within the 
Secretarial Studies field and other research works about teleworking in Brazil. The objective 
was also to present the methodological restructuring and replanning process carried out by 
the researchers during this period. Having the reports of the team experiences as the main 
basis, a descriptive-qualitative methodology was adopted. The results indicated a successful 
accomplishment of bibliographic and documental surveys, as well as of interviews and online 
meetings. 

Keywords: scientific initiation, digital performances, telework, executive secretarial studies. 
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1. Introdução/Contextualização 

A pandemia do novo coronavírus provocou a adoção de medidas de isolamento social 

recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e seguidas pela Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Como em outras instituições, a universidade suspendeu as atividades 

acadêmicas presenciais.  Assim, a COVID-19 demandou aumento do trabalho remoto impondo 

desafios nos usos das técnicas; identificação das tecnologias disponíveis e maior letramento 

digital dos trabalhadores. Também requereu habilidades sociais para questões relacionadas às 

emoções, comunicação, motivação, negociação, dentre outros fenômenos correlatos. Nesse 

contexto, os alunos de Secretariado Executivo que participam de uma pesquisa de Iniciação 

Científica intitulada “As mulheres, graduandas e o mar: rede informacional e documental para 

aposentadoria das marisqueiras”, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) e financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), ficaram impossibilitados de ir a campo para realizar entrevistas presencialmente. 

Surgiram demandas por novas habilidades e competências info-comunicacionais para o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa remoto. O teletrabalho é definido pela Organização 

Internacional do Trabalho (OMT) como uma modalidade de trabalho realizada distante do 

escritório ou centro de produção, separação física que demanda o uso de tecnologias que sejam 

facilitadoras da comunicação. A modalidade está em crescimento no país (Matos, 2016; Sociedade 

Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades [SOBRATT], 2020) e sua regulamentação foi 

normatizada no ano de 2017 com a Reforma Trabalhista. Por meio da Medida Provisória n.º 927, 

de 22 de março de 2020, teve-se a preservação do emprego e da renda diante do estado de 

calamidade pública e da emergência de saúde pública internacional. Em termos de legislação 

brasileira, os documentos a seguir contribuem para o isolamento social e o trabalho remoto: 

• A Lei nº 13.467, de 11 de novembro de 2017: Reforma Trabalhista normatizou o regime 

jurídico do teletrabalho;  

• Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020: estabelece medidas sanitárias;  

• Decreto Legislativo nº 6, 20 de março de 2020: decreta estado de calamidade pública 

nacional - incidiram sobre as relações de trabalho subordinado;   

• Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que orienta: i) preservação do 

emprego e da renda; e para ii) o enfrentamento do estado de calamidade pública e da 

emergência de saúde pública de importância internacional. 

Para melhor compreensão da questão deste estudo recorremos às bases teóricas que incluem os 

estudos da área Secretarial realizados por Fanzeres & Lima (2018) e pesquisas sobre Teletrabalho 

no Brasil também apresentadas pela organização SOBRATT (2020). O teletrabalho já era uma 

realidade para mais de 15 milhões de brasileiros conforme os dados que seguem: 

• Crescimento de 22% do home office entre 2016 e 2018; 

• Pesquisa foi realizada com mais de 300 empresas de diferentes segmentos e portes, com 

capital nacional e internacional, que empregam mais de 1 milhão de pessoas;  

• 45% das empresas já praticavam home office e 15% avaliavam a implantação;  

• Segmentos com maior representatividade (44% do total) TI/telecom (28%) e serviços 

(16%). Áreas: tecnologia da informação, recursos humanos marketing, 

controladoria/finanças e jurídico (SOBRATT, 2020).  

De acordo com Fanzeres & Lima (2018, p. 59), é importante “uma qualificação que suporte a 
constituição de uma identidade profissional diferente da tradicional, em que os diversos fatores 
constituintes do sucesso desse tipo de trabalho sejam aprimorados”, o que foi confirmado  neste 
estudo. 
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Realizada esta introdução que contextualiza a pesquisa, apresentamos, em seguida, o problema, 

questões de investigação e objetivos do estudo. 

1.1. Problema, questões de investigação, objetivos 

Diante do isolamento em decorrência da COVID-19, os pesquisadores, graduandos do curso de 

Secretariado Executivo da UFBA, se depararam com a questão: Quais as performances dos 

pesquisadores da Iniciação Científica na execução de pesquisa na modalidade de trabalho 

remoto/teletrabalho? 

Para tanto, foi preciso identificar as necessidades dos pesquisadores e como eles reestruturaram 

a metodologia das atividades de pesquisa de um projeto PIBIC adaptando-a para o trabalho na 

modalidade virtual. 

A pesquisa é exploratória e serviu para um levantamento inicial de questões que deverão ser 

aprofundadas em estudos futuros.   

2. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que averigua questões relativas ao desempenho 

dos pesquisadores PIBIC, no ano de 2020. Possui caráter documental no uso da técnica de coleta 

de dados, pois foram levantadas suportes teóricos e informações necessárias para consecução dos 

objetivos. É também um estudo qualitativo de acordo com a abordagem do problema, pois o 

propósito visou conhecer as performances dos graduandos de Secretariado Executivo da UFBA 

participantes do PIBIC, no desenvolvimento das atividades de Iniciação Científica, utilizando os 

seus relatos de experiência. Ao todo foram entrevistados e acompanhados os relatos de 5 

estudantes, pesquisadores PIBIC. 

O recorte temporal considerou o início do isolamento social na cidade de Salvador, Bahia, de 

março a maio de 2020. Foram identificadas as ações, competências e habilidades 

adquiridas/desenvolvidas na graduação em Secretariado Executivo e aplicadas na realização da 

pesquisa de iniciação científica, na modalidade remota. 

3. Performances digitais dos pesquisadores 

Verificou-se que as técnicas secretariais foram utilizadas para realização de reuniões, 

treinamentos, entrevistas e debates na modalidade online. A disposição das tecnologias digitais, 

sobretudo as de informação, tornou possível realizar reuniões na modalidade virtual entre os 

pesquisadores e a coordenadora do projeto, através de aplicativos e plataformas gratuitas de 

videoconferência, a fim de manter o desenvolvimento do estudo e as ações conforme o calendário 

proposto. Não obstante, no processo de reestruturação do modo de fazer a pesquisa foram 

mantidas as atividades constantes no Projeto, a fim de consolidar as bases teóricas e 

informacionais dos pesquisadores. 

As adaptações pensadas e aplicadas pelo grupo se basearam na busca dos meios para consecução 

da pesquisa PIBIC. Os alunos participantes compreenderam que o trabalho dependia de uma 

performance adequada à nova modalidade, completamente virtual. Para tanto, os alunos 

planejaram buscar meios de trabalho que considerassem: 1) gratuidade da plataforma; 2) 

facilidade de acesso; 3) praticidade de uso; 4) suporte para salas virtuais com muitas pessoas 

conectadas simultaneamente; 5) consumo inteligente de pacote de dados. 

A primeira consideração do grupo avaliou a possibilidade de adquirir serviços prestados pelo 

aplicativo ou plataforma sem que houvesse a necessidade de investimento de ordem financeira, e 

que este não fosse um fator limitador para o alcance da pesquisa. A segunda consideração 
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observou o aspecto da facilidade de acesso, ou seja, quais as formas que os participantes poderiam 

acessar a ferramenta. Optou-se pela praticidade de instalação em dispositivos móveis, sendo estes 

mais populares que desktops e notebooks e mais acessíveis para os estudantes participantes. O 

terceiro ponto levou em conta o letramento, habilidades e competências informacionais e 

tecnológicas digitais dos usuários. Para tanto, em atenção a esta categoria foram escolhidos os 

meios com interfaces simples e básicas nas suas funções, evitando, assim, desconfortos durante o 

uso, caso não houvese familiaridade com o sistema. Não obstante, o quarto quesito para a escolha 

do sistema considerou os suportes oferecidos pela ferramenta, diante de um cenário com número 

significativo de pessoas conectadas simultânea e sincronamente, a qualidade da transmissão em 

vídeo e áudio, assim como janelas de conversação por mensagem de texto compartilhada (bate 

papo). Por fim, o quesito conectividade ainda é um problema para muitos brasileiros, sobretudo 

em localidades periféricas nas cidades, onde há precariedade na cobertura de sinal pelas 

operadoras de tele e webcomunicação.  

Diante das análises do grupo, as plataformas escolhidas e utilizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa foram: Google Meet, Skype e as chamadas de vídeo por WhatsApp. Estes aplicativos 

possuem um consumo baixo de dados de internet quando comparados a outros, todavia mais 

robustos e completos em suas funções. Com base nesses critérios as atividades de pesquisa foram 

adaptadas à modalidade remota garantindo também a participação da comunidade externa na 

pesquisa, sem maiores complicações. 

Os pesquisadores organizaram virtualmente o Cine Debate, tradicionalmente realizado na sala de 

cinema da universidade em formato presencial. O convite utilizou a web para divulgação 

(Facebook, Instagram) e o debate virtual foi aberto à sociedade. Os pesquisadores criaram um 

cartaz virtual utilizando o Canva, plataforma de edição gratuita e disponível online. A 

comunidade universitária foi convidada a assistir ao documentário “Mulheres das Águas”, 

produzido pela FioCruz e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), utilizando o link 

disponível no YouTube. 

No segundo momento ocorreu o debate para discutir aspectos sociais e legais contidos no 

documentário. A modalidade de cine debate virtual demandou especificidades como: escolha da 

plataforma considerando número de participantes; verificação prévia da qualidade de 

transmissão de vídeo durante o evento; captura de tela e gravação do evento para registro. O 

evento cumpriu seus objetivos e serviu como subsídio informacional ao desenvolvimento do 

estudo, preservando suas características descritivas qualitativas.  

 

 

Figura 1: Cartaz de divulgação Cine Debate Virtual (2020).  
[FioCruz & Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Adaptação nossa.] 
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Constataram-se dificuldades de alguns pesquisadores no quesito econômico, social e tecnológico 

para a realização do trabalho remoto e, também, no acesso à comunidade marisqueira da Ilha de 

Maré (Bahia). Em algumas ocasiões o único equipamento de acesso eram os telefones celulares 

com acesso à internet. Diante das impossibilidades físicas, foram realizadas entrevistas online 

com uma advogada previdenciarista e uma líder comunitária quilombola, via Skype e WhatsApp, 

respectivamente.  

O padrão de organização dessas duas atividades foi: contato e convite, elaboração e aplicação de 

roteiro de entrevista, dinâmica de realização síncrona entre os participantes. Para realização das 

reuniões e demais encontros virtuais de prestação de contas das atividades desenvolvidas, os 

pesquisadores precisaram se apropriar de conhecimentos sobre as plataformas/meios utilizados. 

Foram feitos testes para compreender o uso da plataforma escolhida e sanar dúvidas dos alunos 

quanto aos modos de uso. Observou-se que a adaptabilidade às plataformas escolhidas ocorria 

rapidamente e à medida que estas eram utilizadas. 

Por conta da realização de atividades em ambiente virtual, alguns elementos dos diálogos foram 

mais bem monitorados pelos pesquisadores. Pequenos ruídos comunicacionais foram 

decorrentes do espaço de fala e interrupções, ou pelo conflito de vozes ao microfone, outros ruídos 

causados pelos acessórios (microfone do aparelho utilizado), aspectos esses que são dispensados 

fora do ambiente virtual. 

Por fim, os alunos conseguiram desenvolver as ações previstas no Projeto de Pesquisa da Iniciação 

Científica cumprindo os prazos e cronograma proposto pela UFBA, desde que passaram a utilizar 

ferramentas de trabalho remoto na totalidade de suas tarefas. Com o trabalho remoto e os usos 

das tecnologias digitais, foi possível concluir a pesquisa PIBIC a contento. 

A seguir, dissertamos sobre as conclusões desta investigação. 

3. Conclusões 

O estudo teve por objetivo identificar as necessidades dos pesquisadores juniores e como eles 

reestruturaram a metodologia das atividades de pesquisa de um projeto PIBIC adaptando-a para 

o trabalho na modalidade virtual. 

Desse modo, ele evidenciou a necessidade de melhorar o desempenho e atividades de investigação 

remota realizadas pelos estudantes durante a pandemia da COVID-19, cujo perfil apontou 

demandas socioeconômicas e tecnológicas. Tratando-se de pesquisadores graduandos do curso 

de Secretariado Executivo da UFBA, coordenados e orientados por uma pesquisadora doutora e, 

também, Secretária Executiva, algumas plataformas e técnicas já eram de domínio cotidiano dos 

sujeitos da pesquisa. Com a pandemia, a impossibilidade de encontros presenciais e visitas ao 

campo da pesquisa (Ilha de Maré), os conhecimentos, técnicas secretariais e os meios virtuais 

foram imprescindíveis para a realização da Pesquisa PIBIC.  

Os aplicativos e plataformas mobilizaram o grupo de estudantes a conhecer mais e melhor suas 

aplicabilidades para a realização de atividades e eventos integralmente virtuais. Isso implicou em 

estudos sobre o tema e experimentações dos softwares e aplicativos a fim de determinar suas 

escolhas. Os alunos também precisaram melhorar seu desempenho no uso dos meios virtuais para 

o desenvolvimento das atividades de pesquisa de Iniciação Científica, buscando informações 

sobre as plataformas e seus usos,  econfirmando, assim, as perspectivas apontadas para o trabalho 

remoto pelos secretários executivos (Fanzeres & Lima, 2018) e mesmo Matos (2016).  

Conclui-se, portanto, a necessidade de ampliar o conhecimento sobre aplicativos, plataformas, 

softwares e hardwares que viabilizem o trabalho remoto e a comunicação no Teletrabalho. A 

pesquisa evidenciou a necessidade de investimentos e políticas públicas para suporte à Iniciação 

Científica, de modo a considerar o empréstimo de notebooks, a oferta de internet de alta 
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velocidade e maior capacitação digital para os pesquisadores em situação de vulnerabilidade 

econômica social que participem desses programas. 

Como sugestão para estudos futuros, julgamos que seja importante aprofundar as discussões 

sobre o trabalho remoto de pesquisadores iniciantes, com ou sem pandemia. Face as dificuldades 

de disponibilização de vacinas para COVID-19, é possível que esse cenário ainda faça parte do 

nosso cotidiano nos próximos meses. 
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Resumo 

Este estudo teve como objetivo geral fazer um levantamento a respeito das atitudes 
empreendedoras de pós-graduandas da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Brasil. A 
pesquisa apresenta enfoque qualitativo, utilizando a realização de entrevistas 
semiestruturadas com dezenove estudantes de pós-graduação dos anos de 2016, 2017 e 2018, 
para, primeiramente, realizar um levantamento acerca do conhecimento das estudantes sobre 
a temática do empreendedorismo e, depois, analisar se as estudantes estão envolvidas ou já 
se envolveram com ações ou programas de inovação. Buscou-se também obter dados 
relacionados à pesquisa sobre a geração de ações empreendedoras e o protagonismo feminino 
(Moschkovich & Almeida, 2015) no contexto de mudanças no mundo corporativo e no mundo 
do trabalho. Como resultado, o estudo mostrou que as estudantes de mestrado e doutorado 
têm, em sua formação acadêmica, uma carência de maior conhecimento sobre as temáticas 
de inovação e empreendedorismo. Assim, percebe-se a necessidade de a academia fomentar 
mais atitudes empreendedoras das pesquisadoras, com vista à transformação do resultado da 
pesquisa em um possível negócio, especialmente em tempos de grandes mudanças no mercado 
de trabalho e na forma como as pessoas trabalham. 

Palavras-chave: empreendedorismo, trabalho, pós-graduação, protagonismo feminino. 

Abstract 

This study had the main objective to do a survey about the entrepreneurial attitudes of 
graduate students of the Federal University of Viçosa (UFV), Brazil. The research presents a 
qualitative approach using semi-structured interviews with nineteen graduate students from 
the years of 2016, 2017 and 2018 to, firstly, check what the graduate students know about 
entrepreneurship and, secondly, analyse whether the students are involved or have already 
engaged in innovation actions or programs. Data was also gathered regarding to the 
generation of entrepreneurial actions, and female protagonism (Moskovic & Almeida, 2015) 
in the context of changes in the corporate world and in the world of work. As a result, the study 
showed that master's and doctoral students have, in their academic background, a lack of 
greater knowledge on the theme of innovation and entrepreneurship. Thus, it is perceived the 
need for academia to foster more entrepreneurial attitudes of researchers with a view to 
transforming the result of research in a possible business, especially in times of great changes 
in the labour market and in the way people work. 

Keywords: entrepreneurship, work, postgraduation, female protagonism. 

1. Introdução 

Para que se entenda o valor empregado ao empreendedorismo no sentido de se alcançar o 

desenvolvimento tecnológico e econômico, além de proporcionar inovação e competitividade, é 

importante que se alcem estudos a fim de compreender, de maneira coletiva e individual, como 

se dão as contribuições neste aspecto.  

Este artigo analisa as atitudes empreendedoras de mulheres estudantes de mestrado e doutorado 

da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e seu envolvimento com ações de inovação, fazendo um 

mailto:bruna.san.lopes@gmail.com
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levantamento do conhecimento das estudantes de pós-graduação sobre a temática do 

empreendedorismo e, assim, uma análise do envolvimento das estudantes com ações ou 

programas de inovação e empreendedorismo. 

Para ir ao encontro do empreendedorismo e descobrir se, de alguma maneira, esta temática é 

considerada pelas pós-graduandas estudadas nesta pesquisa, enxergando a necessidade de 

desenvolver este estudo fez-se o questionamento: Como se dá a relação entre empreendedorismo 

e pesquisa desenvolvida pelas mulheres na Universidade Federal de Viçosa? 

Diante do exposto, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de mais estudos sobre atitudes 

empreendedoras de estudantes de pós-graduação nas diversas áreas e universidades no Brasil. 

Percebe-se também a necessidade de mais estudos sobre o trabalho protagonizado por mulheres 

pesquisadoras. 

Este trabalho também se justifica pela contribuição que ele traz para a discussão a respeito da 

preparação e da capacidade do (da) pesquisador (pesquisadora) em atuar como empreendedor 

(empreendedora), debatendo questões relacionadas ao perfil, às atitudes, aos objetivos comuns, 

dentre outros, visando contribuir com a delimitação e similaridade entre tais características. 

2. Revisão bibliográfica 

2.1. Empreendedorismo e perfil empreendedor 

Segundo Baggio e Baggio (2014), o conceito de empreendedorismo pode ser traduzido como a 

arte de fazer acontecer com criatividade e motivação, que está no prazer de realizar com 

sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, desafiando-se a lidar com 

oportunidades e riscos. Consiste também em assumir um comportamento proativo diante de 

questões, na busca do aproveitamento integral de potencialidades, autoconhecimento em 

aprendizado permanente e atitude aberta perante novas experiências. Os autores também 

afirmam que não haverá desenvolvimento sem que na sua base estejam líderes empreendedores. 

O empreendedorismo é um assunto que vem consolidando sua importância, principalmente nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, nas últimas décadas. Cada vez mais os jovens têm 

nutrido interesse por este campo, por se tratar de um assunto que vem ganhando grande 

importância global, enxergando, inclusive, o empreendedorismo como qualidade de vida e 

expressão de liberdade (Gómez Granada, Baquero Soler, & Álvarez Zapata, 2019). 

É necessário destacar também que inovação e criatividade não são necessariamente sinônimos de 

empreendedorismo, pois, segundo Oliveira (2012), além da necessidade de tais características, é 

necessário controle sobre as formas de execução. Além disso, o autor afirma que nem todas as 

medidas rumo a mudanças são efetivamente empreendedoras. 

Batista (2005) argumenta que são três os tipos de empreendedor: o empreendedor corporativo, 

que usa do intraempreendedorismo ou empreendedorismo interno para alavancar sua 

organização; o empreendedor start-up, aquele que cria novos negócios e (ou) empresas; e o 

empreendedor social, que é aquele que cria empreendimentos com missão social, em que não só 

visa lucro, mas preenche uma lacuna vista como necessidade social e (ou) coletiva, em sua grande 

maioria para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. O autor também afirma que os 

empreendedores são pessoas que se destacam onde quer que trabalhem. O empreendedorismo 

social, praticado pelo acima citado empreendedor social, é um conceito ainda em 

desenvolvimento, que surge como uma maneira de solucionar situações de pobreza e exclusão 

social. Foi originado do empreendedorismo empresarial, influenciado por ações no campo social, 

porém, assumindo suas próprias estratégias e finalidades, gerando grande impacto em busca de 

mudanças efetivas. O resultado que se espera é a promoção de qualidade de vida social, cultural, 

econômica e ambiental (Baggio & Baggio, 2014). 
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A respeito do conceito de empreendedorismo acadêmico, Franzoni e Lissoni (2006) explicam que 

sua base é o capital intelectual adquirido ou desenvolvido nas universidades ou institutos de 

pesquisa, dentro da área de formação. Cantaragiu (2012) define o empreendedorismo acadêmico 

como sendo uma transferência de saberes da academia para o mercado. A autora também define 

três principais categorias: atividades comerciais (empresas criadas com vínculo na área de 

pesquisa), atividades de transferência tecnológica (patentes e licenciamento) e atividades de 

criação de valor social. Para Figueira e Carvalho (2015), uma diferença que cabe destacar a este 

tipo de empreendedor é que geralmente não existe um desejo espontâneo de empreender a partir 

da visualização de uma oportunidade.  

Quando se fala no empreendedorismo feminino atual, percebe-se que, em todo o mundo, 

empregos formais vêm-se transformando e diminuindo, fazendo com que as mulheres se tornem 

cada vez mais responsáveis pela geração de renda, inclusive para a sobrevivência das famílias. 

Ainda assim, ressalta-se que é possível observar que seu campo de trabalho ainda está atrelado 

ao seu papel de gênero, pois normalmente são encontradas em setores de serviços, setor 

alimentício, hotelaria, e comércio, mostrando que este trabalho é, muitas vezes, uma extensão do 

trabalho realizado em suas casas (Paz Calderón & Espinosa Espíndola, 2019). 

Para Bispo et al. (2015), para se destacar no mercado atual, que está cada vez mais competitivo, é 

necessário apresentar o perfil de empreendedor para diferenciar-se e promover a mudança e o 

desenvolvimento econômico. Este profissional deve ter a capacidade de inovar continuamente, 

trazendo ideias que revolucionem a maneira de administrar as decisões que trarão sucesso para a 

organização.  

No tocante ao perfil empreendedor, para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas, o SEBRAE (2015), as principais características do perfil do empreendedor são: 

iniciativa e coragem, que consiste em colocar em prática suas ideias, aceitar correr riscos, “ousar” 

de maneira consciente, planejar e realizar seus projetos, adaptando a estratégia, caso necessário; 

visão estratégica, que consiste em possuir percepção das demandas do mercado, possuir visão 

holística, capacidade de avaliar vantagens e riscos e aproveitar oportunidades e inovar; liderança, 

que se trata de distribuir tarefas para os realmente aptos, ou seja, executar a gestão de talentos, e 

também aplicar táticas de liderança; e a capacitação, que consiste em aperfeiçoamento de 

competências. 

Para Dornelas (2008), existem características em comum encontradas em empreendedores de 

sucesso, nomeadamente: os empreendedores são visionários; sabem tomar decisões; são 

determinados e dinâmicos; dedicados; otimistas e apaixonados pelo que fazem; independentes e 

construtores do próprio destino; são líderes e formadores de equipes; são bem relacionados; 

organizados; são bons planejadores; assumem riscos calculados e criam valor para a sociedade. 

Como exposto, é possível perceber que uma das características relacionadas ao 

empreendedorismo é a inovação, visto, portanto, que, no tratar da temática empreendedorismo, 

também é necessário falar sobre inovação. Falar-se-á deste assunto, então, no capítulo a seguir. 

2.2. Ações para inovação 

A cultura da inovação é necessária no desenvolvimento do empreendedorismo. Para tanto, 

apresentaremos agora ações que abarcam programas e demais iniciativas no desenvolvimento da 

inovação. 

No Brasil, o empreendedorismo só se desenvolveu a partir da década de 1990, com a abertura do 

mercado interno, pois as empresas tiveram de se adaptar à modernização. Foi a partir de então 

que surgiram programas de apoio ao empreendedorismo e à inovação, como o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software (SOFTEX) (Oliveira, 2012). 
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A respeito de iniciativas inovadoras, Avellar (2009) nos afirma que 

a política tecnológica representa, na atualidade, parte central da agenda econômica nos 

países desenvolvidos e nos países emergentes, com o intuito de gerar ou ampliar a 

capacidade tecnológica e incentivar não somente os investimentos privados, mas também 

a montagem da infraestrutura que promova a interação e a transferência de tecnologia 

entre diferentes agentes como universidades, institutos de pesquisa (públicos e privados) 

e empresas (Avellar, 2009, p. 630). 

Em Minas Gerais, temos, a exemplo de ação para fomento à inovação, o Sistema Mineiro de 

Inovação (SIMI, s.d.), que foi criado em 2006, tendo como finalidade promover o encontro e 

diálogo de ações governamentais, empresariais e acadêmicas de maneira cooperada, induzindo à 

inovação. Seu portal é de acesso livre a toda a sociedade, incluindo conteúdos sobre 

empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação.  

A ser executado pelo SIMI, temos o projeto Desafio de Empreendedorismo do Legado Acadêmico 

(DELA FAPEMIG), com a iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (FAPEMIG, 2018), projeto este que está relacionado ao objetivo trabalhado neste estudo, 

pois possui o desígnio de fomento à liderança e empreendedorismo protagonizados por mulheres, 

almejando a mudança do cenário atual, em que o sexo masculino representa a maioria. O projeto 

também possui o objetivo de aumentar a empregabilidade das atingidas (mestrandas e 

doutorandas bolsistas da FAPEMIG). 

Na Universidade Federal de Viçosa, universidade na qual se encontram as pós-graduandas que 

são objetos deste estudo, encontra-se o Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de 

Viçosa (CenTev), organização que visa “promover a interação entre a academia, o setor público, 

as empresas privadas e a sociedade, criando caminhos para o desenvolvimento de Viçosa e região” 

(CENTEV, 2020?). 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada para este estudo foi exploratória, de abordagem qualitativa. O objeto de 

estudo nesta pesquisa foram as pesquisadoras da UFV, estudantes de mestrado e doutorado de 

2016, 2017 e 2018, de todos os centros de ciências: Agrárias, Exatas, Humanas e Biológicas e da 

Saúde. Foram entrevistadas dezanove pós-graduandas, sendo quinze mestrandas e quatro 

doutorandas, na faixa etária entre 20 e 45 anos, tendo, em sua maioria, até 30 anos de idade. 

Treze delas dedicam-se exclusivamente aos estudos, enquanto seis exercem outras profissões. No 

total, são catorze estudantes bolsistas e cinco estudantes não bolsistas. A coleta de dados ocorreu 

por meio de entrevista semiestruturada, em setembro de 2018. Como forma de preservar a 

identidade das entrevistadas, elas foram identificadas na discussão dos dados como “E”.  

4. Resultados 

4.1. A importância do empreendedorismo na academia 

Para que houvesse o entendimento da importância empregada ao empreendedorismo no contexto 

acadêmico, foi perguntado às entrevistadas se elas acham a temática do empreendedorismo 

importante dentro do seu contexto acadêmico. Tal questionamento teve como intuito descobrir 

qual foi o envolvimento exercido pelas alunas e qual a importância deste em seu contexto 

acadêmico. 

Observou-se que esta importância é percebida, principalmente, no que tange ao atendimento de 

necessidades do mercado, que ato de empreender proporciona, evidenciando a existência de “um 

grande déficit” entre o que nós produzimos dentro da academia, dentro da universidade, e o que 
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conseguimos colocar no mercado” (E7), mostrando também a necessidade de estar “na última 

tecnologia” (E17). 

O que se pôde perceber é que, muito embora as estudantes enxerguem as possibilidades 

proporcionadas pelo empreendedorismo, pouco se fala em colocar algo em prática, no sentido de 

atender às demandas acima citadas, portanto, faz-se necessário observar que não basta somente 

encontrar soluções para os problemas, como apontado, mas também realizar a solução. 

4.2. Ações para inovação 

Os relatos das entrevistadas apontam uma lacuna existente a respeito do desenvolvimento da 

capacidade criativa, do conhecimento sobre como desenvolver ações empreendedoras, além da 

capacitação, relacionados principalmente à gestão.  

Outro ponto questionado foi o conhecimento a respeito de ações que fomentem o 

empreendedorismo, tanto no contexto acadêmico quanto no mercado. Neste sentido, destacou-

se que, muito embora se almeje a capacitação, pouco se conhece de ações que a incentivem, visto 

que muitas afirmaram não conhecer qualquer programa que vá ao encontro deste objetivo. 

Porém, programas como o SEBRAE, em nível nacional, e iniciativas de incubação de empresas, 

como o CenTev, foram altamente citados, como conhecimento, não como ação. 

Com relação às ações protagonizadas pelas pós-graduandas, pouco se enxergou de concreto neste 

sentido, visto que poucas eram as que realizavam tais ações de maneira concreta. Entretanto, 

podemos ver que este esforço vem tomando forma, pois duas das entrevistadas citaram ir ao 

encontro do empreendedorismo através de seu conhecimento científico.  

Em se tratando especificamente da UFV e como a mesma poderia incentivar o 

empreendedorismo, algumas entrevistadas citaram eventos, palestras e cursos. Além disso, foi 

observada a necessidade pontuada pelas acadêmicas de uma disciplina, ainda que na graduação, 

que tratasse do assunto.  

Um ponto colocado como obstáculo pelas entrevistadas diz respeito à exclusividade exigida de 

alguns programas de fomento à pesquisa, os quais informam que a estudante deve se dedicar 

exclusivamente ao estudo na área. 

Observou-se também em alguns relatos a sugestão de parcerias a serem implementadas, visto que 

foi percebido que as acadêmicas almejam a aproximação entre o mercado e instituições 

acadêmicas. Tal sugestão vai ao encontro das afirmações de Avellar (2009), que afirma que, na 

atualidade, é necessário observar a política tecnológica, visando incentivar investimentos que 

promovam a interação e a transferência tecnológica, com universidades, institutos de pesquisa e 

empresas. Dentre as instituições abordadas neste trabalho, as que se destacaram entre as pós-

graduandas foram o SEBRAE e o CenTev. 

4.3. O pesquisador como empreendedor 

Procurou-se também saber se a entrevistadas consideravam um pesquisador apto para a inovação 

e empreendedorismo e várias características foram apontadas, tais como não ter medo de se 

arriscar, inteligência, liderança, saber trabalhar em equipe, confiança, coragem, vontade, 

iniciativa, comunicação, paixão, dinamicidade, dentre outros. Porém, a visão, o conhecimento, a 

criatividade, a inovação e a persistência foram questões que se destacaram. 

As características citadas pelas entrevistadas concordam com Dornelas (2008), que afirma que 

empreendedores são visionários, têm coragem, liderança, habilidade para formação de equipes, 

além de serem detentores de conhecimento.  

Tomando, portanto, tais características como base, as entrevistadas foram indagadas sobre a 

capacidade de um pesquisador em inovar e empreender. 
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As respostas apontaram várias distinções. As que se mostraram positivas ao pesquisador como 

empreendedor levaram em consideração a sua capacidade intelectual, como a busca de 

informações, a capacidade de inovar, dentre outros. Por outro lado, houve declarações contrárias 

a isso, em que se firmou a opinião de que não necessariamente um pesquisador, pelo ato de 

pesquisar, tornar-se-ia apto a empreender no que lhe é área de estudo. 

5. Conclusão 

Este estudo atingiu seu objetivo de analisar as atitudes empreendedoras de mulheres estudantes 

de mestrado e doutorado da UFV e seu envolvimento com ações de inovação.  

Verificou-se que várias das entrevistadas têm em si a concepção de estarem aptas a inovar, porém, 

quando se trata de empreender, muitas das entrevistadas não vislumbram a possibilidade de fazê-

lo enquanto pós-graduandas, visto que a pós-graduação exige tempo e dedicação. É importante 

observar o fato de que as pós-graduandas que possuem, de alguma maneira, atitudes 

empreendedoras, em sua maioria já tiveram contato com o mercado de trabalho, levando a 

considerar a experiência como um fator influenciador. Além disso, em sua grande maioria, as 

entrevistadas desconhecem programas que fomentem o empreendedorismo. Dentro da 

universidade, isso pode ser justificado devido ao fato de terem ingressado recentemente, pois 

muitas não fizeram a graduação na UFV e também não conhecem programas fora do cenário 

acadêmico. Foi ressaltado como possível razão de impedimento para tais atitudes o fato de que 

alguns programas de fomento à pesquisa exigem exclusividade do pesquisador. Também 

relataram sentir, em sua grande maioria, discriminação em algum momento por serem mulheres. 

Conclui-se a partir dessa pesquisa que as estudantes de mestrado e doutorado têm em sua 

formação acadêmica uma carência de maior conhecimento sobre as temáticas de inovação e 

empreendedorismo, pois grande parte das entrevistadas citou que estas deveriam ser abordadas 

desde a graduação, sendo um assunto de suma importância, tanto dentro quanto fora da sala de 

aula. O que se percebe é que a academia poderia fomentar mais atitudes empreendedoras das 

pesquisadoras, com vistas à transformação do resultado da pesquisa em um negócio, pois é 

perceptível que almejam a aproximação do mercado com a academia. Percebe-se que são 

necessárias mais ações dos programas de pós-graduação para incentivar ações empreendedoras 

de pesquisadoras, tomando-se como exemplo empreendedoras e líderes que se destacam no 

mercado após passar pela academia. A pesquisa mostra como o protagonismo feminino ainda é 

tímido, contudo, este pode ser ampliado e desenvolvido para que se tenha uma apropriação do 

conhecimento científico por parte das mulheres e uma transformação desse conhecimento em 

geração de trabalho.  
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Resumo 

Diante da COVID-19, o setor de eventos viu-se fortemente afetado em todo o globo, já que a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda a aglomeração de pessoas devido à 
alta contaminação. A pandemia, ao mesmo tempo em que comprometeu a economia mundial 
e a realização de milhares de eventos desde que se acentuou no ocidente, gerou oportunidades 
de reinvenção nos negócios. Como resultado, várias organizações cancelaram seus eventos e 
outras adiaram as datas de realização. Outras, ainda, migraram para a modalidade virtual. 
A verdade é que não se sabe quando os eventos presenciais voltarão a acontecer. Desse modo, 
o nicho dos eventos virtuais ganhou força e está com forte tendência para ser cada vez mais 
explorado. Este estudo visa realizar um levantamento da migração da modalidade presencial 
para a virtual e indicar os principais recursos digitais utilizados pelos seus propositores. 
Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo, cujo foco estará nos eventos disponibilizados 
pela Plataforma9, para o ano de 2020, já que contém os nove países das Lusofonias: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Galiza, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor. Com esta pesquisa, acredita-se que será possível identificar como tem acontecido a 
migração dos eventos da modalidade presencial para a virtual e obter mais detalhes sobre os 
recursos digitais que estão sendo manobrados pelos organizadores de tais acontecimentos.  

Palavras-Chave: gestão de eventos, web eventos, Covid-19, neotrabalho. 

Abstract 

Due to COVID-19 the events sector was strongly affected all over the globe, since the World 
Health Organization (WHO) does not recommend agglomeration of people due to high 
contamination. The pandemic has shaken the economy and thousands of events, since it 
became accentuated in the West in mid-February 2020. As a result, several organizations have 
cancelled their events and others have postponed their dates. Still others have migrated to the 
virtual mode. The truth is that it is not known when the face-to-face events will happen again. 
Thus, the niche of virtual events has gained strength and is with a strong tendency to be 
increasingly explored. This study aims to survey the migration from the face-to-face to the 
virtual mode and indicate the main digital resources used by its proposers. It is an 
exploratory, descriptive and qualitative study, whose focus will be on the events made 
available by the Plataforma9, for the year 2020, since it contains nine Lusophones countries: 
Angola, Brazil, Cape Verde, Galicia, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé and 
Príncipe and Timor. With this research, it is believed that it will be possible to identify how the 
migration of events from face-to-face mode to virtual mode has been happening and to obtain 
more details about the digital resources that are being handled by the organizers of such 
events.  

Keywords: event management, web events, Covid-19, neowork. 
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1. Introdução/Contextualização 

Com a chegada do novo coronavírus SARS-COV-2, o setor de eventos foi consubstancialmente 

afetado em todo o globo, tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde (OMS) não 

recomenda aglomeração de pessoas (diante do alto nível de contaminação). Dessa forma, a 

pandemia acabou por colocar em situação instável a economia dos países e, naturalmente, a 

realização de milhares de eventos desde que se acentuou no ocidente, em meados de fevereiro de 

2020. Em decorrência disso, o que se percebeu foi que alguns organizadores cancelaram e outros 

adiaram as datas de realização de seus eventos. Outros, ainda, migraram para a modalidade 

virtual. 

Como sabemos, “os eventos não operam no vazio – eles afetam praticamente todos os aspectos de 

nossas vidas sejam eles sociais, culturais, econômicos, ambientais ou políticos” (Allen, O´Toole, 

Mcdonnell, & Harris, 2003, p. 10). Logo, entendemos que, quando um evento deixa de acontecer, 

ele deixa de movimentar o sistema como um todo, pois não gera intercâmbio sociocultural entre 

os participantes, não movimenta a economia do local onde seria realizado, não impacta o meio 

ambiente (para o bem ou para o mal), assim como a política (Allen et al., 2003). 

Além disso, conforme destacou Nakane (2012), a característica-chave dos eventos presenciais “é 

o agrupamento de pessoas reunidas em um determinado local físico, ambiente e horário, onde 

por meio de um planejamento metódico todos os participantes estarão sintonizados no mesmo 

interesse, com algo em comum, pelo menos naquele determinado período” (p. 2). 

Em contraponto ao evento presencial nós temos o evento virtual, opção esta que passou a ser 

considerada pelos organizadores em tempos de COVID-19. De acordo com Martin e Lisboa 

(2020), “a transformação digital dos eventos é uma realidade e vem acelerando nos últimos anos, 

principalmente com a demanda do próprio público, que está cada vez mais conectado e digital” 

(p. 3). Além disso, devemos considerar que “neste processo de transformação digital, a indústria 

inteira se vê diante de uma decisão que precisa ser tomada em relação ao formato dos seus 

eventos” (Martin & Lisboa, 2020, p. 3). Em outras palavras, não se trata do fim dos eventos 

presenciais, mas de pensarmos em outras formas de fazer eventos, inclusive, utilizando as 

ferramentas tecnológicas a nosso favor. 

Os organizadores de eventos precisam de estar sempre atentos aos aspectos do macroambiente 

que podem desestabilizar toda a estrutura pensada para um acontecimento. O quesito 

tecnológico, por exemplo, foco deste trabalho, pode ser percebido como um elemento 

desestabilizador, afinal, “a ‘magia’ de uma página na Internet é acompanhada pelas altas 

expectativas, nem sempre realistas do cliente, patrocinador e outros parceiros” (Allen et al., 2003, 

p. 235). Além disso, os autores alertam que as considerações para esse tipo de evento vão além do 

desenvolvimento e dos cuidados com a memória dele, como a manutenção da página, etc. 

Quando partimos para um levantamento bibliográfico sobre “web evento, evento on-line, evento 

virtual”, em plataformas como o Google Acadêmico, SciELO, Scopus, entre outras, 

diferentemente do que acontece quando pesquisamos sobre “evento presencial”, há certa 

dificuldade em encontrar publicações científicas. 

Revisitando alguns poucos trabalhos sobre o assunto, notamos que as definições de web evento 

ou evento virtual não são tão diferentes de evento presencial, já que o aspecto que os diferencia é 

“o meio nos quais são realizados esses acontecimentos especiais” (Nakane, 2012, p. 10). De todo 

modo, como escreveu Moraes (2017), “as tecnologias digitais possibilitam a criação de outros 

tipos de eventos na ambiência virtual, que permitem a participação de mais pessoas.” (p. 2).  

Nas palavras de Martins e Lisboa (2020), evento virtual pode ser entendido como aquele que “é 

totalmente baseado na web, com as pessoas interagindo isoladamente em todas as pontas da 

conexão” (p. 7). Esses autores ainda destacam que o evento virtual possui alguns benefícios, tais 
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como: melhor relação custo x benefício, acessibilidade, exponencialização da cobertura geográfica 

do evento, facilidade de acesso, o conteúdo pode ser acessado a qualquer momento e o evento ser 

mais sustentável (Martin & Lisboa, 2020). 

Na contramão dessas facilidades, também há aspectos de desvantagem, conforme salientou 

Moraes (2017): “o evento virtual restringe a interação das pessoas, já que suprime o contato 

presencial” (p. 2). Ainda assim, Nakane (2012) acrescenta que a comunicação entre os 

participantes de um evento virtual tende a se manter posteriormente, já que eles utilizam suas 

redes sociais para a ampliação dos contatos. Notadamente, há pontos de encontro e de 

desencontro quando o assunto é gestão de web eventos. 

Quando pensamos na estruturação de eventos virtuais é importante considerarmos as 

plataformas (transmissão e interação) que receberão esses acontecimentos, já que envolvem 

questões como o “tamanho do evento, mercado e tipo do público, objetivos do cliente a serem 

alcançados e complexidade da sua execução, incluindo gravação e engajamento” (Martin & 

Lisboa, 2020, p. 19). Entre as plataformas de transmissão, Martin e Lisboa (2020) elencam as 

seguintes: Ciclano, Cisco Webex, Crowdcast, Google Hangouts Meet, GoToMeeting, InacLive, 

Microsoft Teams, NetShow.me, Restream – Multistream, Skype, Stream Yard, We2video e 

Zoom. Já no tocante a plataformas de interação, eles pontuam: Braindate, DirectPool, 

Domino.vote, Google Forms, Green Hat People, Poll Everywhere, Sli.do, Socrative, Speed 

Dating - 100 Open Startups, Survey Monkey, Typeform e Wheel Decide. Naturalmente, por uma 

questão de espaço paginal, não conseguiremos explorar as funcionalidades das plataformas 

citadas, mas já deixamos anotada essa tarefa para estudos futuros.  

No contexto da COVID-19, e como já foi adiantado no primeiro parágrafo desta introdução, os 

organizadores se viram diante do dilema de cancelar, adiar ou migrar para o virtual. 

Evidentemente, estavam frente a uma demanda complexa. Em complemento, Martin e Lisboa 

(2020) destacam que ambas as modalidades de evento têm 

como objetivo comum aproximar pessoas e oferecer a elas a melhor experiência possível. 

Os dois também demandam planejamento, organização, promoção e todas as tarefas 

envolvidas em elaborar o projeto de um evento. As diferenças entre eles estão, 

basicamente, na entrega, ou seja, nas ferramentas e processos envolvidos na criação, 

produção e entrega do evento (p. 46). 

É importante ter consciência de que o evento precisa ser sustentável e que a aprendizagem se dá 

de forma gradual. Parte-se de modelos mais simples, sem muita sofisticação, até chegar em 

tecnologias mais modernas e com múltiplas funcionalidades (Martin & Lisboa, 2020).  

Uma vez que realizamos esta introdução/contextualização, a seguir dedicamo-nos à apresentação 

do problema, questões de investigação e objetivos do estudo. 

1.1. Problema, questões de investigação, objetivos 

A existência de uma pandemia, qual seja COVID-19, naturalmente impõe uma série de limitações 

nos vários âmbitos administrativos dos países (político, social, econômico, cultural, etc.). 

Igualmente, no contexto dos eventos, setor que movimenta bilhões em todo o mundo. Frente a tal 

cenário, as instituições/empresas organizadoras desses acontecimentos se viram obrigadas a 

cancelarem, adiarem ou migrarem para a modalidade virtual. 

Uma vez que identificamos tal problema, questionamo-nos: como se deu ou tem se dado a 

migração desses eventos da modalidade presencial para a virtual? Além disso, quais são os 

principais recursos digitais utilizados pelos seus propositores nesta migração para o virtual? 

Neste estudo, propomos atingir os seguintes objetivos específicos: a) identificar, na Plataforma9, 

quais e quantos foram os eventos cancelados, adiados ou migrados para a modalidade virtual; b) 
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saber se os organizadores disponibilizaram informações nos sites dos eventos sobre o impacto do 

Coronavírus na agenda previamente planejada; e c) identificar possíveis dificuldades desses 

propositores na migração para o virtual. 

2. Metodologia 

A pesquisa aqui empreendida é de natureza descritiva no tocante aos objetivos, pois procura 

descrever questões relativas ao web evento, evento virtual, na Plataforma9, no ano de 2020. Ela 

é documental no aspecto da técnica de coleta de dados, uma vez que buscamos em um site as 

informações necessárias para materializar nossos objetivos. O estudo ainda pode ser entendido 

como qualitativo na abordagem do problema, haja vista que nosso propósito foi procurar 

compreender como essa migração para o virtual impactou as organizadoras dos eventos.  

A Plataforma9 disponibiliza informações sobre eventos nos nove países da Lusofonia: Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Galiza, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor. 

Ela é resultado da parceria entre a Fundação Calouste Gulbenkian, através do Programa 

Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas e da Associação Internacional de Lusitanistas, tendo 

como principal objetivo: 

a articulação em rede, pelo recurso às tecnologias digitais, de outras webs e fontes de 
informação em linha de organismos, universidades, instituições e programas nacionais e 
internacionais, com incidência nos domínios da Língua e as Culturas em Português. 
Agrupa informação útil sobre: notícias, financiamento, bolsas, emprego, formação, 
congressos, investigação, projetos e publicações (Plataforma9, [2014]). 

Os dados foram coletados, manualmente, no site www.plataforma9.com, no período de 20 de 

abril a 30 de maio de 2020. Para tanto, realizamos buscas por palavras-chave, conforme a Quadro 

1, a seguir: 

Quadro 1. Palavras-chave versus número de ocorrências 

Palavras-chave Número de ocorrências 

Congresso 2020 De fevereiro a julho/2020 – 101 

De fevereiro a dezembro/2020 - 172 

Evento 2020 De fevereiro a julho/2020 – 131 

De fevereiro a dezembro/2020 - 190 

On-line 41 

Virtual 15 

COVID-19 12 

 

[Fonte: Elaboração própria (2020)]. 

 

O recorte temporal considerou os eventos publicados na plataforma a partir de fevereiro de 2020, 

quando houve o agravamento da COVID-19 no Ocidente. A oferta e a concentração de maior ou 

menor volume de eventos na modalidade, no primeiro ou segundo semestre do ano de 2020, foi 

um aspecto necessário para as análises, considerando que prazos maiores favoreceriam a 

reorganização para oferta dos eventos virtuais. 

No que diz respeito à análise e discussão dos dados, optamos por realizar uma triangulação das 

informações apresentadas neste estudo: o referencial teórico utilizado na pesquisa, os dados 

coletados na Plataforma9 e os desdobramentos dessas duas variáveis no mundo dos eventos.  

Tendo apresentado os aspectos metodológicos, seguimos com a análise e discussão dos 

resultados. 

http://www.plataforma9.com/
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3. Análise e discussão dos resultados 

Para efeito de amostra satisfatória e atendimento aos objetivos da pesquisa, optamos por 

considerar o termo de busca “COVID-19”, pois verificamos que os eventos que utilizavam este 

termo na Plataforma, o faziam para justificar seu cancelamento, adiamento ou permanência, 

conforme Quadro 2. 

Quadro 2. Eventos constantes na Plataforma9 com o termo COVID-19 

Evento 

Data 

prevista 

Alteração da 
modalidade 

Status da 

data 
prevista 

Plataforma 
do evento 

virtual 

1. Conferência 
BrazilForum UK 
2020 

Países: Brasil, Reino 
Unido 

Início/Fim: 
16/06 a 

10/07/2020 
Sim Mantida Não informada 

2. Colóquio 
Timor-Leste: A Ilha e 

o Mundo 

País: Portugal 

Início/Fim: 
07/09 a 

11/09/2020 
 

Sim Mantida Zoom 

3. V Colóquio 
Internacional “A 
Medicina na Era da 
Informação” 

Países: Brasil, Portugal 

Início/Fim: 
13/09 a 

16/09/2020 
Sim Mantida Não informada 

4. 11.ª Conferência 
Luso-Brasileira de 
Ciência Aberta 
(ConfOA) 

Países: Brasil, Portugal 

Início/Fim: 
06/11/ a 

08/11/2020 
Sim Mantida 

Open 
Conference 

Systems (OCS) 

5. Videoconferência - A 
África face à 
Pandemia 

Países: Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e 
Príncipe, Timor 

Início/Fim: 
25/05 a 

25/05/2020 

Ofertado na 
modalidade 

virtual 
Mantida Streamyard 

6. Webinários temáticos 
sobre o impacto da 
pandemia de Covid-
19 na população 
portuguesa 

País: Portugal 

Início/Fim: 
22/04 a 

06/05/2020 

Ofertado em 
modalidade 

virtual 
Mantida Webinar 

7. Webinar: Educação e 
Relações Étnico-
Raciais em Tempos 
de Pandemia 

País: Brasil 

Início/Fim: 
26/05 a 

30/06/2020 

Ofertado em 
modalidade 

virtual 
Mantida Jitsi Meet 

8. 6.º Fórum de Gestão 
de Dados de 
Investigação 

País: Portugal 

Início/Fim: 
30/06 a 

01/07/2020 

Ofertado em 
modalidade 

virtual 
Mantida 

YouTube 
 

9. V Sincelpe - Simpósio 
Internacional Celpe-
Bras 

País: Brasil 

Início/Fim: 
28/09 a 

30/09/2020 
Não 

Transferido 
para 2021 

- 

http://forumgdi.rcaap.pt/6forum/
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10. XVI Congresso 
da Associação de 
Linguística Sistêmico-
Funcional da América 
Latina (ALSFAL) e 2º 
Congresso Brasileiro 
de Linguística 
Sistêmico-Funcional 
da América Latina 

País: Brasil 

Início/Fim: 
05/10 a 

09/10/2020 
Não 

Transferido 
para 2021 

- 

11.XIV Encontro do 
Círculo de Estudos 
Linguísticos do Sul do 
Brasil (CelSul) 

País: Brasil 

Início/Fim: 
21/10 a 

23/10/2020 
Não 

Transferido 
para 2021 

- 

12. 40.ª 
Conferência da 
Associação 
Portuguesa de 
História Económica e 
Social 

País: Portugal 

Início/Fim: 
20/11 a 

21/11/2020 
Não Mantida - 

[Fonte: Elaboração própria (2020)]. 

 

Como se pode notar no Quadro 2, alguns eventos já estavam sendo oferecidos na modalidade 

virtual (Itens 4, 5, 6 e 11), síncrona ou assíncrona, mantendo um caráter de oferta, que considera 

dois importantes aspectos: 

1. A teoria que aborda a questão dos eventos on-line em crescimento no mercado, conforme 

já sinalizado por autores como Allen et al. (2003), Nakane (2012), Moraes (2017), Martin 

& Lisboa (2020). 

2. Situação de replanejamento e gestão de crise do evento presencial para a modalidade on-

line (Allen et al., 2003; Martin & Lisboa, 2020). 

As principais plataformas identificadas de apoio aos eventos na modalidade virtual foram a 

Streamyard, JitsiMeet e Zoom. Em termos de valores, eles são extremamente baixos, uma vez 

que estão na faixa de até 50 Euros (mensais para planos anuais), para as modalidades pagas e 

com mais recursos operacionais. A seguir apresentamos com mais detalhes cada uma delas: 

a) Streamyard - Estúdio virtual cujos vídeos podem ser transmitidos no YouTube, 

Facebook, Twitch e Periscope. Possui versão gratuita e paga. Permite lives profissionais 

com até 10 participantes, mas apenas 6 aparecem na tela. Ferramentas para o 

gerenciamento: quadro de exibição dos convidados, criação de banners com título da 

transmissão e compartilhamento de tela. A versão gratuita contém limitações: não se 

pode remover a logomarca da ferramenta e o limite é de 20 horas de vídeo/mês. Há os 

planos básico e profissional, pagos com assinaturas anuais ou mensais. Funcionalidades: 

fundos adicionáveis, logos personalizados, sobreposições, customização de código RTPM 

e gravações em até 4 horas de vídeo. Oferece multistream, com transmissões simultâneas 

em até duas plataformas. No plano profissional as lives podem ser de até oito horas e o 

multistream é permitido para até cinco diferentes plataformas (Doms, 2020). 

b) Jitsi Meet - Plataforma desenvolvida originalmente na Universidade de Estrasburgo. 

Utilizada pelo Greenpeace, universidades e empresas. Chamadas gratuitas para até 20 pessoas. 

As funcionalidades incluem compartilhar tela, gravar reunião, exibir vídeos do YouTube e 

transmissão de chamada ao vivo. Dispensa login para iniciar ou participar de chamadas se 

realizada em PC via site meet.jit.si. Operação semelhante ao Zoom e o Google Meet. Utiliza 
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navegadores dos sistemas operacionais Windows, Linux ou macOS. As vantagens 

incluem criptografia nas chamadas. Disponível para download em celulares Android e 

iPhone (iOS) (Doms, 2020). 

c) Zoom - Possui 4 categorias: Basic, Pro, Business e Enterprise. As duas primeiras para 

até 100 participantes. Versão gratuita e paga. As demais para 300 a 500 participantes, 

respectivamente. A gestão do sistema permite enviar convites, interromper a fala de um 

painelista, bloquear um usuário, definir uma URL para o evento, entre outras. A 

plataforma é indicada pelo Grupo de Trabajo de Comunicación - Asociación de Parques 

Científicos y Tecnológicos de España (APTE). 

Ainda no que diz respeito aos eventos que migraram para a modalidade virtual, parecem 

pertinentes alguns questionamentos: Os valores de inscrição desses eventos foram mantidos? 

Houve redução em algum deles? Isso está de acordo ou em desacordo com o apregoado 

teoricamente para a oferta de eventos on-line, uma vez que por motivo de força maior alguns deles 

migraram para a nova modalidade? Como sabemos, no evento virtual há uma significativa 

redução de custos em toda a sua infraestrutura (deslocamento de palestrantes e participantes, 

hospedagem, alimentação, etc.) (Moraes, 2017). No entanto, há um investimento maior em 

tecnologia (Allen et al., 2003). 

Com base nos dados coletados, também foi possível identificar que alguns eventos tradicionais, 

que ocorrem há varias edições, foram adiados para o ano de 2021, quais sejam: XVI Congresso da 

Associação de Linguística Sistêmico-Funcional da América Latina (ALSFAL)/2.º Congresso 

Brasileiro de Linguística Sistêmico-Funcional da América Latina, XIV Encontro do Círculo de 

Estudos Linguísticos do Sul do Brasil (CelSul) e V Sincelpe - Simpósio Internacional Celpe-Bras. 

Convém destacar que eles estão sem data definida para acontecer e todos previstos para 

ocorrerem no Brasil. Desse modo, pensamos algumas possíveis justificativas: a) Resistência à 

modalidade on-line para grandes eventos? Dificuldades de transição para a modalidade virtual 

face dispositivos tecnológicos de suporte? Internet de baixa qualidade no país? Conforme 

sinalizado por Martin & Lisboa (2020), por se tratar de uma mudança complexa, muitas variáveis 

estão em jogo nessa mudança do presencial para o virtual. Cada organizador precisa de descobrir, 

com sua equipe, os pontos fortes e fracos da mudança e seguir as fases de planejamento, 

organização, promoção e todas as demais tarefas envolvidas na elaboração do projeto de um 

evento (Martin & Lisboa, 2020).  

Tendo apresentado os resultados e análises dos achados, seguimos com as conclusões do estudo.  

4. Conclusão 

Este trabalho tratou de realizar um levantamento da migração dos eventos da modalidade 

presencial para a virtual e indicar os principais recursos digitais utilizados pelos seus 

propositores. Para tanto, tivemos como espaço de coleta de dados a Plataforma9.  

A partir de tal coleta foi possível perceber que dos doze eventos mapeados, apenas quatro 

migraram para o virtual. Outros quatro já tinham sido concebidos no formato virtual e, 

finalmente, quatro seguiram no formato presencial (sendo que três adiaram para 2021 e um será 

realizado no segundo semestre de 2020). 

No tocante aos recursos digitais utilizados pelos eventos, não há clareza sobre as escolhas, pois 

dos quatro eventos que migraram, apenas um informou em que plataforma pretende fazer o 

evento. 
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Em resumo, parece perceptível que a pandemia da COVID-19 deixou os organizadores 

desconectados quanto ao que fazer com seus eventos, já que o mundo não estava preparado para 

um acontecimento dessa natureza. 
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Resumo 

A gestão de pessoas e bens sempre pressupôs e exigiu uma constante atuação ponderada e 
inovadora por parte dos elementos pertencentes aos órgãos executivos das organizações. De 
forma espontânea ou por necessidade urgente de adaptação devido a contingências da 
conjuntura social e económica, os gestores e todos os seus colaboradores sentem a permanente 
necessidade de reinventar novas formas de coordenação de todos os elementos constituintes 
do processo de produção. 

Pretende-se, neste trabalho, mediante uma metodologia humanístico-interpretativa, 
fundamentada numa pesquisa bibliográfica e descritiva, e de uma forma reflexiva, abordar a 
gestão de recursos humanos de uma organização, a qual, independentemente da validade de 
uma nova ideia e, em abstrato, poderá ser caracterizada como (r)evolucionária, estará 
sempre dependente das aptidões físicas e intelectuais dos seus destinatários e, também, dos 
limites que a lei, em especial, a laboral, lhe pode impor. Destarte o presente trabalho centra-
se na análise de algumas figuras jurídicas laborais que podem ser um apoio ao processo 
criativo dos gestores, mas poderão ser também um limite à própria criação, ou pelo menos 
extensão, dessa nova forma de gerir. 

Palavras-Chave: gestão das organizações, liberdades jurídico-laborais, limites legais. 

Abstract 

The management of people and assets has always presupposed and required constant 
thoughtful and innovative performance by the members of the executive bodies of 
organizations. Spontaneously or due to an urgent need for adaptation due to contingencies in 
the social and economic conjuncture, managers and all their employees feel the permanent 
need to reinvent new forms of coordination of all the constituent elements of the production 
process. 

The aim of this work,  that follows the humanistic-interpretative methodology, based on 
bibliographic and reflective research, is to address the human resources management of an 
organization, which regardless of the validity of a new idea and, in an abstract mode, can be 
characterized as (r)evolutionary, will always be dependent on the physical and intellectual 
skills of its receivers and also, of the limits that the law, in particular, the labor law, can 
impose. Thus, the present work focuses on the analysis of some legal labor figures that can 
support the creative process of managers but may also be a limit to the creation itself, or at 
least an extension, of this new way of managing. 

Keywords: organizations management, legal and labour freedoms, legal limitations. 

1. Introdução  

A atual realidade social e, em concreto, a realidade laboral é cada vez mais dinâmica, impondo a 

obtenção constante de conhecimentos e competências que permitam não só (sobre)viver, mas 

sobretudo conviver com um dos suportes essenciais dos negócios onde as organizações se 

encontram e movimentam, isto é, o mundo digital. As organizações tiveram de se adaptar às novas 

mailto:sconde@estgl.ipv.pt
mailto:psantos@estgl.ipv.pt
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dinâmicas impostas pela era digital, tentando prosperar dentro desta nova realidade social, que 

inclui também uma nova realidade negocial. 

Todas as organizações são constituídas por um elemento pessoal (titular/es da organização, 

superiores hierárquicos e trabalhadores em geral) e por um elemento patrimonial 

(nomeadamente instalações, máquinas, matérias primas, produtos acabados ou serviços 

prestados) e, ainda que cada vez mais o mundo digital permita a ausência do trabalhador em 

grande parte de qualquer processo produtivo, é incontornável que as pessoas são o elemento 

fundamental que suporta a existência de qualquer entidade organizacional.  

Assim, se relativamente ao segundo elemento – patrimonial, às organizações basta ter 

disponibilidade financeira para investir, adaptar e atualizar este elemento, relativamente ao 

elemento pessoal, a simples existência de capital para a formação dos colaboradores pode não ser 

suficiente. 

A atual era digital encontra cada vez maior recetividade, ao que acresce a vontade inabalável de 

sucesso que os gestores têm num processo constante de criação de novas formas de comunicar, 

organizar e produzir. No seio de várias organizações, analisando o seu específico modo de atuação, 

é possível verificar uma enorme sintonia de intenções relativamente à necessidade de organizar 

de forma diferente, de apetrechar os colaboradores com novos conhecimentos e aptidões e de 

criar, inclusive, novas formas de trabalho ou potenciar algumas que até um passado recente eram 

residuais (teletrabalho). 

No entanto, pensamos que a abordagem da alteração de padrões comunicacionais e 

organizacionais dentro de qualquer organização, os quais em muito se concretizam na alteração 

das condições de trabalho dos seus colaboradores, obriga a uma análise relativamente aos 

próprios objetivos de mudança e soluções que estão a surgir, bem como uma análise dos poderes 

e limites de quem gere as organizações, para, desta forma, não só verificar o mérito de uma nova 

realidade organizacional, mas também apreciar a virtude das decisões a implementar. 

A análise de alguns dos principais poderes do empregador deve efetuar-se através de uma 

abordagem dos limites e extensão daqueles, enquadrada nas grandes mudanças que dada a 

legislação laboral tem sofrido, as quais, no seu cômputo geral, têm sido designadas de processo 

de “flexibilização” do Direito do Trabalho (Ramalho, 2012). 

No Direito do Trabalho português têm surgido soluções legislativas que se caraterizam, nalguns 

aspetos, por uma tendência de diminuição da relevância de um dos seus fundamentos – a 

proteção do trabalhador, sobretudo devido a alguma padronização das categorias dos 

trabalhadores, ao aumento do setor secundário nas atividades económicas, ao conceito de 

trabalho como forma de obtenção de rendimento e não como meio de realização pessoal do 

trabalhador e à necessidade de adaptação das organizações, por forma a serem mais competitivas, 

tudo isto culminando no esvanecer do fundamento humanista da relação laboral em benefício da 

perspetiva empresarial. 

Muitos dos fundamentos do processo de “flexibilização” são aqueles que supra se verteram. No 

entanto, o ponto de suporte desta dinâmica legislativa assenta na técnica da inclusão da figura do 

‘interesse da empresa’ em várias normas laborais; contudo, o controlo do uso e demonstração 

concreta desta figura é quase sempre judicial e sucessivo, o que na prática resulta, por vezes, numa 

utilização indevida e ilícita.  

Assim, torna-se imperativo que o estudo dos poderes do empregador, constantes nos princípios 

gerais do direito laboral e nas normas jurídicas laborais, dê a devida relevância ao processo de 

“flexibilização”.  
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2. Referencial teórico 

A atividade laboral é marcada por uma constante evolução, o que obriga a constantes ajustes de 

todo ou parte do processo produtivo, no qual também se inclui a prestação da atividade por parte 

do trabalhador, daí a necessidade de o empregador ter poderes que lhe permitam a contínua 

adequação daquele processo.  

As orientações e classificações doutrinais dos poderes legais que o empregador tem à sua 

disposição são variadas, pelo que se torna necessária uma definição de um desses poderes e um 

esforço de delimitação da sua aplicabilidade.  

O Código do Trabalho (CT) (Portugal, 2020) atual apenas preceitua de forma explícita dois 

poderes, o de direção e o disciplinar, e é sobre o primeiro que nos iremos debruçar. Existem várias 

classificações para os poderes que o empregador detém na relação laboral, sendo a mais clássica 

a que enuncia quatro: poder determinativo, que permite ao empregador definir o posto de 

trabalho e tarefas concretas; o poder conformativo, que faculta ao empregador a possibilidade de 

determinar o modus operandi do trabalhador; o poder regulamentar, que dá liberdade ao 

empregador de criar regras; e o poder disciplinar, que autoriza o empregador a aplicar sanções 

quando o trabalhador não cumpre os seus deveres. 

Ainda na vigência da Lei do Contrato Individual de Trabalho (Decreto-Lei n.º 49.408, 1969), 

alguma doutrina definia três poderes que a lei investia o empregador para gerir o processo 

produtivo: diretivo, regulamentar e disciplinar. 

O poder diretivo, diretamente relacionado com o dever de obediência, permite ao empregador 

uma indicação genérica da atividade do trabalhador e posteriormente a possibilidade de 

especificar as tarefas concretas e a forma como devem ser executadas, através de ordens e 

diretrizes (Xavier, 1993). Ainda assim, o empregador pode exigir do trabalhador uma constante 

atualização e alteração de tarefas, devido à constante alteração/modernização do processo 

produtivo.  

O poder disciplinar permite ao empregador aplicar sanções ao trabalhador quando este tem 

condutas que prejudicam ou colocam em perigo os interesses da empresa. Por fim, o poder 

regulamentar permite que a entidade patronal possa criar regulamentos internos cuja principal 

função é a exteriorização dos poderes organizacionais diretivos e disciplinares daquela (Xavier, 

1993).  

Para Romano Martinez (2019), ao enunciar outra classificação e na senda do CT (Portugal, 2020), 

o empregador tem dois poderes – o de direção e o disciplinar. No entanto, o primeiro inclui três 

dos poderes atrás referidos (determinativo, conformativo e regulamentar). Com base no poder de 

direção (artigo 97.º; e alínea e), do art. 128.º, n.º 1, do CT), o empregador pode indicar a atividade, 

o modo e o local para a realizar, efetuar alterações, fiscalizar a atividade e, ainda, delegar este 

poder, de forma genérica ou limitada, em pessoal dirigente.  

Por seu lado, Palma Ramalho considera que o poder diretivo “permite ao empregador orientar o 

trabalhador quanto ao modo de execução da atividade laboral, tanto através de ordens diretas, 

como de instruções genéricas” (Ramalho, 2012, p. 446), tendo como correspetivo, do lado passivo, 

o dever de obediência do trabalhador. Assim, o poder de direção está diretamente relacionado 

com a prestação de trabalho, dada a constante mutação que esta sofre ao longo da vida ativa do 

trabalhador, atualmente mais incisiva e abrangente, com a digitalização nos processos de 

produção.  

Destarte, a autora conclui que a necessidade de determinação da função do trabalhador 

fundamenta o instituto da flexibilidade funcional e a constante necessidade de modelação 

concreta da atividade fundamenta o uso do instituto da mobilidade geográfica, como também 

alterações do modo e tempo de prestação dessa atividade. 
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Independentemente das alterações introduzidas na lei nos últimos anos, o poder regulamentar é 

uma realidade autónoma relativamente aos poderes de direção e disciplinar, já que o regulamento 

(interno) da empresa deve ser respeitado pelo trabalhador e pelo empregador, mesmo quando se 

socorre dos outros poderes. Assim, o empregador está munido de três poderes autónomos – de 

direção, regulamentar e disciplinar, sendo que o primeiro inclui os poderes determinativo e 

conformativo (Ramalho, 2012, 2014; Amado, 2014). 

3. Metodologia 

O estudo que agora apresentamos segue uma metodologia essencialmente qualitativa, 

fundamentando-se na pesquisa bibliográfica e exploratória. Esta análise bibliográfica acerca dos 

poderes jurídicos do empregador e respetivos deveres do trabalhador (poder de direção, poder 

disciplinar, subordinação jurídica, dever de obediência, entre outros) permitiu-nos apresentar 

uma reflexão crítica acerca dos mesmos nas relações que se estabelecem no mercado de trabalho 

e do respetivo impacto nas organizações e na necessidade permanente de controlo do uso dos 

poderes por parte do empregador. 

O presente estudo procura, assim, responder à questão de partida: “O Direito do Trabalho permite 

aos gestores e/ou empregadores nas organizações todas as mudanças inerentes à digitalização?”. 

Destarte, temos como objetivos: 1) Definir os principais poderes que o Direito do Trabalho 

concede aos empregadores para proceder a mudanças no processo produtivo e organizacional; 2) 

Minuciar qual o âmbito do poder de direção do empregador; 3) Descrever e compreender o limite 

imposto à gestão das organizações, tendo em conta o aspeto da pessoalidade na relação contratual 

laboral e os direitos dos colaboradores. 

4. Apresentação e discussão reflexiva  

O vínculo jurídico laboral carateriza-se por ser uma realidade jurídica complexa e dinâmica: 

complexa, na medida em que não existem apenas os deveres de prestar trabalho e de pagar a 

retribuição e, em contraponto, os direitos a exigir a prestação do trabalho e o pagamento da 

remuneração; mas tanto para o empregador, como para o trabalhador, a lei concede outros 

direitos e deveres, os quais devem ser definidos com a exatidão possível, tendo em conta a 

dinâmica da relação laboral. 

No entanto, atendendo à posição de superioridade do empregador, torna-se imperioso que estes 

mesmos sejam limitados, por forma a evitar abusos no seu exercício, dado permitirem alguma 

discricionariedade decisória, porque, apesar de, tal como refere Romano Martinez “a autotutela 

efetuada pelas partes no domínio contratual está sujeita a uma fiscalização a exercer pelos 

tribunais” (Martinez, 2019, p. 604), bastantes situações não chegam ao conhecimento judicial, 

ou, mesmo chegando, a situação já se consumou e o efeito prático da decisão judicial é inócuo. 

Observa-se que o trabalhador, enquanto subordinado (jurídico), confrontado com a possibilidade 

de, imediatamente, cumprir ou não uma ordem dada pelo empregador e não tendo a certeza 

(necessária) se a deverá realizar, a que acresce o receio justificado da violação do dever de 

obediência, acaba por se resignar, efetuando tarefas ou acordando em situações jurídicas que a lei 

não permite, tolerando assim imposições ilegais por parte do empregador.  

4.1 Fundamentos dos poderes do empregador  

O vínculo laboral que se estabelece entre empregador e trabalhador não se esgota nos seus direitos 

e deveres principais (atividade laboral e remuneração), pressupõe, também, que ambas as partes 

detenham outros direitos e deveres, que estejam prescritos na lei. 
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O próprio CT, nos seus artigos 127.º e 128.º (Portugal, 2020), define um elenco alargado, mas não 

completo, dos principais deveres. Nestes dispositivos legais é possível constatar que os deveres 

vão muito além dos aspetos objetivos (direitos e deveres principais) que conduziram à celebração 

de um contrato de trabalho, pois não só o trabalhador tem de adotar comportamentos que 

extravasam a simples realização da sua atividade, como também o empregador está vinculado a 

deveres relativos à pessoa do trabalhador.  

Torna-se claro que empregador e trabalhador não só têm deveres com uma vocação patrimonial, 

como também pessoal, e é este aspeto de pessoalidade do vínculo laboral que deve ser considerado 

para efeitos de interpretação das normas laborais e compreensão do seu uso na prática, 

nomeadamente aquando do exercício do poder de direção por parte do empregador.  

Atentas as considerações efetuadas, constata-se que o empregador é quem mais beneficia de 

muitos dos normativos resultantes da “flexibilização” do Direito do Trabalho através do uso dos 

seus poderes, tornando-se assim necessária a análise dos aspetos que estão na génese destes e a 

definição e delimitação do poder de direção. Indissociável da existência dos poderes do 

empregador está a posição do seu destinatário (trabalhador).  

A situação jurídica do trabalhador no âmbito do contrato de trabalho é de subordinação jurídica, 

que se carateriza por ser um estado pessoal e não apenas uma derivação da heterodeterminação 

da atividade desenvolvida pelo trabalhador, dada a amplitude dos poderes do empregador, 

correspondentes a esta subordinação. Devido à subordinação jurídica, o trabalhador não só tem 

de cumprir ordens concretas, instruções e diretrizes genéricas emanadas pelo empregador (e/ou 

superiores hierárquicos), como tem de respeitar as regras elaboradas e acatar as sanções 

disciplinares, quando não cumpre algum dever. Destarte, a subordinação jurídica concretiza-se 

através do dever de obediência do trabalhador (Portugal, 2020, art. 128.º, n.º 2).  

Esta realidade contratual de empregador e trabalhador só se justifica e compreende com o recurso 

a dois aspetos indissociáveis da relação de trabalho: o elemento organizacional e o elemento 

pessoal, dado que o trabalhador presta a sua atividade numa organização criada pelo empregador 

e este apenas consegue gerir esta realidade produtiva porque obtém do trabalhador o seu 

empenhamento pessoal. 

Devido ao elemento organizacional, grande parte das soluções legislativas, sobretudo as mais 

recentes, têm dado um relevo cada vez maior ao designado “interesse da empresa”, ao que 

esclarecemos, interesse sobretudo do empregador. É com base neste interesse de gestão (do 

empregador) que institutos como o da mobilidade funcional e geográfica são usados 

unilateralmente pelo empregador.  

O trabalhador tem de executar as tarefas concretas para as quais foi contratado e adaptar-se às 

novas exigências de laboração e gestão e, ainda, encontra-se adstrito ao dever de obediência, pelo 

que não são apenas a mecânica humana e aptidão intelectual (mitigada pela autonomia relativa) 

que o trabalhador disponibiliza ao empregador, mas sim grande parte dos seus aspetos complexos 

que o constituem enquanto ser humano, não só intrínsecos (nomeadamente a personalidade) 

como extrínsecos (relações sociais e familiares).  

Como compensação do envolvimento pessoal do trabalhador, a lei protege a sua posição, quer de 

forma positiva direta (CT, art. 49.º e 249.º), quer de forma positiva indireta (CT, art. 126.º) quer, 

ainda, de forma negativa, ao vincular o empregador a vários deveres acessórios e ao atribuir 

garantias àquele (CT, art. 127.º e 128.º). Apesar disso, alguns direitos e garantias do trabalhador 

sobrepõem-se ao estabelecido no próprio contrato individual de trabalho ou à dinâmica da relação 

de trabalho, como é o caso de questões atinentes aos direitos de personalidade (CT, art. 14.º e 

seg.), aos seus interesses pessoais e familiares, ou mesmo relativamente a questões de segurança, 

higiene e saúde no trabalho. 
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Com esta panóplia de direitos e garantias concedidas ao trabalhador, o legislador tenta compensar 

o cometimento pessoal do trabalhador, mas, em nosso entender, sobretudo quando se está 

perante a utilização do poder de direção por parte do empregador, suportado numa ou em várias 

normas jurídicas, esta compensação/proteção acaba, na prática, por se esvanecer, já que a 

igualdade legal formal não é e não se traduz numa igualdade ou equilíbrio real das situações 

concretas dos contraentes.  

4.2 Limites do poder de direção 

O poder de direção é um elemento caraterizador e fundamental da relação laboral, mas devido à 

constatação de que este poder pode ser enfraquecido pelos novos tipos de vínculos laborais e pelo 

aumento de formas de organização do trabalho menos verticais e mais autónomas, tem levado a 

que o legislador aumente o âmbito de abrangência deste poder e permita a sua utilização com base 

em fundamentos cada vez mais vagos existentes nas atuais normas jurídico-laborais. Ainda, em 

abono do aumento da intensidade do poder de direção do empregador, está o caráter de 

indeterminação da prestação do trabalhador, dada a necessidade de as empresas se adaptarem 

constantemente à permanente evolução dos processos de produção.  

Apesar do aumento do vigor do poder de direção na relação laboral, o mesmo tem limites, quer 

no seu âmago, quer no seu uso, ou seja, o seu conteúdo e exercício encontram-se limitados pela 

própria definição e alcance do seu conceito, pelas cláusulas existentes no contrato de trabalho 

celebrado e pelas normas jurídicas constantes do CT (art. 127.º) e por instrumentos de 

regulamentação coletiva, sendo que, se estes limites forem ultrapassados, o trabalhador não só 

pode, como deve, recusar-se a executar uma qualquer ordem, instrução ou diretriz emanada do 

empregador ou a sujeitar-se a uma qualquer situação. Aliás, o exercício do poder de direção pelo 

empregador está restringido não só pelos limites legais, como também pelo controlo estadual 

(Autoridade para as Condições de Trabalho – ACT) e controlo pelos representantes dos 

trabalhadores – os sindicatos. Além disso, deve-se ter em conta que a definição do dever de 

obediência permite definir as limitações do poder de direção, além de que este está igualmente 

delimitado pelo local de trabalho e horário. 

Na senda de opiniões anteriores, consideramos que os limites do dever de obediência são os 

direitos e garantias do trabalhador (Portugal, 2020, art. 128.º, conjugado com o disposto no art. 

129.º), os direitos fundamentais e de personalidade do trabalhador (CT, art. 14.º), a licitude das 

ordens, instruções, diretrizes e regras emanadas pelo empregador, a deontologia própria de certas 

atividades e a relativa autonomia técnica que o trabalhador sempre tem. Desta forma, se são estes 

os limites do alcance do dever de obediência, são, ao mesmo tempo, as fronteiras do poder de 

direção do empregador, dada a sua signalamaticidade (Martinez, 2013; Portugal, 2020; CRP, 

arts.61.º e 62.º).  

O poder de direção é, todavia, um poder bastante amplo, dado o grau de indeterminação da 

atividade laboral e o caráter continuado do vínculo laboral, o que aumenta as exigências de 

adequação do comportamento do trabalhador às necessidades do empregador e, ainda, pelas 

amplas possibilidades que a lei confere ao empregador de unilateralmente proceder a ajustes ou 

modificações da prestação, não só no modo de execução das tarefas como nas condições externas, 

tais como de tempo e de lugar. 

5. Considerações finais 

A signalamaticidade que o legislador tenta demonstrar ao conceder garantias e direitos acessórios 

a ambos os contraentes da relação laboral, fundamentando, assim, a maior relevância que o 

interesse da empresa, não é verificável em grande parte das situações reais, já que o trabalhador 

se sujeita a condições de legalidade duvidosa ou mesmo ilegais, pois não reage devido a possíveis 
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consequências (sobretudo disciplinares), à falta de informação e capacidade financeira e à 

dificuldade de prova dos factos. 

Concluindo, o poder de direção tem como fundamentos a indeterminação da prestação de 

trabalho, a constante necessidade de adequação dessa prestação à prestação de trabalho dos 

outros trabalhadores e a adaptação obrigatória às novas exigências que se colocam à organização 

de produção, pelo que é um poder relativamente discricionário, tal como relativamente 

discricionária é a própria atividade de gestão por parte do empregador. Mas a discricionariedade 

não permite, de forma alguma, situações de uso do poder de direção de forma arbitrária, não 

fundamentada, ilícita ou, como por vezes são os casos do uso do instituto da flexibilidade 

funcional ou mobilidade geográfica.  

Apesar das limitações existentes relativamente ao poder de direção e seu respetivo uso, o que se 

pretende é que, na prática, o empregador não o possa utilizar fora do âmbito da função jurídica e 

económica para o qual aquele poder lhe é concedido por lei.  

A quase totalidade das situações laborais que são sujeitas à decisão dos tribunais do trabalho 

referem-se à falta de pagamento de salários, despedimentos e acidentes de trabalho, já que se um 

trabalhador tiver de realizar uma qualquer tarefa ou sujeitar-se a uma qualquer situação em 

violação dos seus direitos não se socorre dos serviços de um advogado e muito menos recorre à 

via judicial Tem sido, sobretudo, através das estruturas representativas dos trabalhadores e das 

autoridades administrativas inspetivas – ACT, que algumas das situações claras de abuso por 

parte do empregador são analisadas e acauteladas. A fiscalização do cumprimento dos limites do 

poder de direção muitas vezes não existe e, quando é efetuada, não é preventiva, pelo que muitas 

das situações que o trabalhador consente e que violam os seus direitos não são possíveis de evitar.  

Entendemos, ainda, que deve imperar, como no restante sistema jurídico, um princípio de 

concordância prática das soluções legislativas e situações reais juridicamente relevantes, 

concordando com a posição defendida por Leal Amado, o qual sublinha a existência de um conflito 

de direitos entre empregador e trabalhador e que apenas através de “uma cuidada e laboriosa 

tarefa de concordância prática entre eles, de acordo com o princípio da proporcionalidade” 

(Amado, 2014, pp. 230-231), este entendido enquanto adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido restrito, é possível evitar situações de arbitrariedade, ilegalidade e 

abuso por parte do empregador no exercício do seu poder de direção. Contudo, não bastam 

institutos jurídicos como os da boa-fé e do abuso do direito para balizar a atuação do empregador, 

até porque estes mesmos institutos contêm, também, bastante indefinição.  

Como tal, é necessário que o legislador, a jurisprudência, a doutrina, as entidades representativas 

dos trabalhadores e autoridades administrativas inspetivas trabalhem em colaboração, os 

primeiros quatro concretizando limites do poder de direção, e o quinto aumentando a sua 

presença nos locais de trabalho e realizando inspeções mais profundas às condições de trabalho. 

Por mais que as soluções judiciais sejam justas e tentem repor a legalidade, o facto é que o 

trabalhador, na singularidade e iminência de uma situação concreta em que tenha de reagir, não 

tendo um suporte sólido do qual se possa socorrer por forma a tomar uma decisão, acaba por 

acatar ordens ou aceitar situações, que posteriormente se vem a verificar que violam claramente 

os seus direitos. Estas situações, de diminuição do nível real de proteção dos trabalhadores, são 

agora mais frequentes devido à inclusão de conceitos vagos em normas laborais (inclusão 

derivada do fenómeno da flexibilização), e que podem conduzir a um desmesurado poder de 

direção.  

Inevitável se torna encontrar critérios mais objetivos que balizem a atuação do empregador no 

uso do seu poder de direção e que permitam ao trabalhador ter conhecimento do que deve efetuar, 

daquilo a que deve (ou não) sujeitar-se e do que não deve cumprir. 
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Resumo 

A crescente participação da mulher no mercado de trabalho, a que se tem assistido nas últimas 
décadas, tem vindo a revelar transformações nas relações sociais de género e novas formas 
de organização da vida familiar. Ainda assim, a presença das mulheres no mercado de 
trabalho é não raramente acompanhada por dificuldades de conciliação entre a evolução 
profissional e a situação familiar. 

Debruçando-nos sobre um estudo de caso de um Grupo Empresarial português de grande 
dimensão, com atividade no ramo da construção especializada em eletricidade, a investigação 
proposta visa compreender a perceção das trabalhadoras do género feminino sobre o impacto 
da situação familiar na sua evolução profissional, assim como identificar constrangimentos 
na progressão da sua carreira decorrentes da situação familiar. 

Os resultados obtidos através da aplicação de um inquérito por questionário a 93% das 
trabalhadoras revela que as mulheres consideram que a sua preponderância (face ao homem) 
nas responsabilidades familiares limita a respetiva progressão profissional e a 
disponibilidade para a mobilidade geográfica. Constata-se que a maioria das trabalhadoras 
solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas perceciona que a evolução da sua carreira não é 
limitada pela situação familiar; pelo contrário, trabalhadoras casadas ou a viver em união de 
facto assumem alguns impedimentos na evolução profissional, tanto maiores quanto menor a 
idade dos filhos. Constata-se também que metade das inquiridas casadas ou a viver em união 
de facto manifesta indisponibilidade para mobilidade geográfica permanente; enquanto 82% 
das mulheres com o perfil de solteira, separada, divorciada ou viúva tem disponibilidade para 
essa mobilidade. Os resultados revelam ainda que as mulheres casadas ou a viver em união 
de facto e com filhos reconhecem a melhoria das suas capacidades organizativas e de gestão 
do tempo decorrente da exigente otimização entre a vida familiar e o contexto profissional. 

Palavras-chave: igualdade de género, progressão na carreira, mercado de trabalho. 

Abstract 

The growing participation of women in the labour market witnessed in recent decades has 
revealed changes in social gender relations and new forms of organization of family life. Even 
so, the presence of women in the labour market is often accompanied by difficulties in 
reconciling professional development and family situation. 

Based on a case study of a large Portuguese business group with activity in the construction 
sector specializing in electricity, the proposed investigation aims to understand the perception 
of female workers of the impact of the family situation on their professional evolution, as well 
as to identify restrictions in the career progression associated to family situation. 

The results obtained from the application of a questionnaire survey to 93% of the female 
workers reveal that women consider that their majority (compared to men) in family 
responsibilities limits their professional career and the availability for geographic mobility. 
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We also find that most single, separated, divorced or widowed workers recognise that their 
career is not limited by family situation; but workers who are married or living in a non-
marital partnership assume some obstacles in their professional development, especially in 
the case of young children. It is also noted that half of the respondents who are married or 
living in a non-marital partnership are not available for permanent geographical mobility; 
while 82% of women with a single, separated, divorced or widowed are available for that 
mobility. The results also reveal that women who are married or living in a non-marital 
partnership and with children recognize the improvement in their organizational and time 
management skills due to the demanding optimization between family life and the 
professional context. 

Keywords: gender equality, career progression, labor market. 

 

1. Introdução 

Este trabalho incide sobre a gestão de carreira e a conciliação entre a vida pessoal e profissional 

das trabalhadoras da empresa CANAS, S.A., um Grupo Empresarial português que se dedica à 

construção especializada em eletricidade. 

A entrada generalizada da mulher no mercado de trabalho após a revolução industrial no século 

XIX conduziu a alterações no conceito de família e nas organizações laborais, com impacto na 

estrutura demográfica do país. A mulher, que anteriormente se dedicava às tarefas domésticas e 

ao cuidado dos filhos, passou, a par com o homem, a assumir um papel ativo na obtenção de 

rendimento para o núcleo familiar. Este fenómeno trouxe benefícios, nomeadamente para a 

autonomia das mulheres, mas “roubou-lhes” o tempo necessário para os compromissos com a 

família. Como consequência, os papéis desempenhados pelo homem e pela mulher na dinâmica 

familiar têm vindo a aproximar-se e têm sido implementadas alterações legislativas que 

promovem a participação dos homens nas atividades domésticas. 

Ainda assim, dados relativos à igualdade de género publicados pelas mais diversas organizações, 

entre as quais a Organização das Nações Unidas, a UNICEF e instituições estatísticas nacionais, 

revelam elevadas assimetrias no acesso a lugares de liderança nas empresas, nos parlamentos e 

nos ministérios e chefias do Estado, em desfavor das mulheres. Além disso, são evidentes as 

desigualdades salariais entre homens e mulheres e disparidades no tempo despendido em 

trabalho não remunerado, como cozinhar e limpar e no cuidado às crianças e doutros 

dependentes, em benefício comparativo para os trabalhadores do género masculino.  

Com efeito, pretende-se com o presente estudo analisar se a situação familiar afeta a progressão 

de carreira das trabalhadoras da empresa CANAS, S.A. e identificar constrangimentos na 

progressão da carreira destas trabalhadoras decorrentes da situação familiar.  

O estudo proposto encontra-se estruturado da forma que a seguir se apresenta. Depois da 

presente introdução, salientam-se os principais contributos teóricos que tratam a problemática 

abordada. Na terceira parte, é exposta a metodologia e objetivos da investigação, a que se seguem 

os resultados obtidos. Na última parte, são referidas as principais conclusões obtidas e as pistas 

para investigações futuras.  

2. Contributos teóricos 

A temática da inserção da mulher no mercado de trabalho tem sido alvo de atenção pela 

comunicação social e também pela comunidade científica. Encontramos inúmeras abordagens 

que atribuem especial enfoque à presença crescente da mulher no mercado de trabalho e aos seus 

efeitos nas organizações laborais e na família. Referimos, a título de exemplo, os trabalhos 

desenvolvidos por Greenhaus & Beutell (1985), Ferreira (2010), Wall (2010), Harrington, Van 
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Deusen & Humberd (2011), Manfroi, Macarini & Vieira (2011), Queirós (2012), Rêgo (2012), Silva 

& Taveira (2012), Ferreira e Monteiro (2013) e Martins, Abreu, & Figueiredo (2014).  

Pereira, Vieira e Matos (2019) demonstram que as mulheres dedicam mais horas ao cuidado dos 

filhos do que os homens. A investigação aplicada a 346 pessoas, distribuídas de forma equitativa 

no que se refere ao género, revela ainda que quando as mulheres percecionam que a atividade 

profissional interfere na vida familiar, as mesmas experienciam relativamente mais stress do que 

os homens.  

Matias, Andrade e Fontaine (2011), num estudo aplicado a 246 famílias, analisam a perceção dos 

homens e das mulheres sobre a conciliação da vida familiar com a vida profissional. O estudo visa 

perceber o que é que cada um dos elementos da família valoriza mais: a influência do trabalho na 

família (conflito trabalho-família) ou a influência da família no trabalho (conflito família-

trabalho). Os resultados mostram que o conflito família-trabalho é mais evidente no sexo 

feminino do que no sexo masculino; pelo contrário, são os homens quem mais perceciona os 

conflitos ao nível de trabalho-família. Concluiu-se também que os homens despendem mais horas 

dedicadas à sua vida profissional, privilegiando a vida profissional, ao passo que as mulheres 

atribuem maior importância à família.  

O estudo de Perista et al. (2016), recorrendo a uma metodologia mista, de caráter quantitativo e 

qualitativo, analisa o uso do tempo despendido pelas mulheres e pelos homens em trabalho 

remunerado e em trabalho não remunerado. Os autores apontam para uma maior escassez de 

tempo livre por parte das mulheres comparativamente aos homens, referindo que esta 

desigualdade surge devido à desigualdade na divisão das tarefas domésticas e dos cuidados com 

a família, em desfavor das mulheres. No que concerne ao trabalho pago, é também para as 

mulheres que este representa um maior impedimento na dedicação de mais tempo à família.  

Apesar destas disparidades que evidenciam os conflitos trabalho/família, o homem não se alheia 

das preocupações contemporâneas, sendo cada vez mais evidente o seu envolvimento na vida 

familiar, nomeadamente no que diz respeito à realização das tarefas domésticas e à preocupação 

com o afeto (Shields, 2013; Wall et al., 2016). 

Num estudo aplicado à representação feminina nas forças armadas, Erika, DiNitto, Salas-Wright 

& Snowden (2020) recorrem a modelos de regressão para testarem a influência de fatores 

relativos ao trabalho e fatores familiares na satisfação com a vida militar e analisar as intenções 

de carreira de diferentes subgrupos de mulheres oficiais que se encontram a meio da carreira, 

agrupadas por situação familiar (casada, solteira, com e sem filhos). Os resultados mostram que, 

em todos os subgrupos de mulheres, para a tomada de decisões sobre a carreira, os fatores 

associados ao trabalho não têm significância, mas os fatores familiares estão significativamente 

associados às intenções de carreira das mulheres casadas. Os autores sugerem que a adoção de 

políticas que promovam apoio/satisfação da família poderão ajudar a resolver estes problemas de 

retenção das mulheres na evolução na carreira. 

Também no meio académico, são relatadas experiências de diferenças de género na evolução na 

carreira. Huang, Gates, Sinatra & Barabási (2020) referem que são vastas as evidências de 

diferenças de género no seio da comunidade académica. Este estudo fornece uma análise 

longitudinal das desigualdades de género no desempenho nas carreiras académicas, por meio de 

uma metodologia bibliométrica, cobrindo 83 países e 13 áreas científicas. Verificamos que, 

paradoxalmente, o aumento da participação das mulheres na ciência, nos últimos 60 anos, tem 

sido acompanhado por um aumento das diferenças de género: as mulheres estão 

subrepresentadas na maioria das áreas científicas, publicam menos artigos ao longo de uma 

carreira e os seus trabalhos recebem menos citações, em comparação com os colegas do sexo 

masculino, o que explica em grande parte as diferenças de género no que se refere à produtividade 

e ao impacto na evolução na carreira.  
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3. Objetivos e procedimentos metodológicos 

A presente investigação enquadra-se no âmbito de um estudo de caso aplicado ao Grupo 

Empresarial CANAS, S.A., com sede na Figueira da Foz. Trata-se um Grupo português de grande 

dimensão, com atividade no ramo da construção especializada em eletricidade, com 

representação internacional, nomeadamente em França, Angola e Moçambique.   

No que se refere aos recursos humanos do Grupo, a maioria dos colaboradores são do sexo 

masculino, facto associado ao setor em que está inserido. Os elementos do sexo feminino 

totalizam 43 indivíduos e representam cerca de 10% da totalidade de trabalhadores. 

O estudo proposto visa aferir a perceção das trabalhadoras do Grupo Empresarial CANAS, S.A. 

sobre o impacto da situação familiar na sua evolução profissional, assim como identificar 

constrangimentos na progressão da sua carreira decorrentes da situação familiar. Foram, assim, 

definidos os seguintes objetivos de investigação: 

i) Compreender a perceção das trabalhadoras do género feminino sobre o impacto da 

situação familiar na sua evolução profissional. 

ii) Identificar constrangimentos na progressão da carreira das trabalhadoras, decorrentes da 

situação familiar.  

Tendo por base a literatura relevante, assumiram-se as seguintes hipóteses de investigação: 

a) O papel desempenhado pelas trabalhadoras na vida familiar limita a progressão na 

carreira profissional.  

b) A situação familiar das trabalhadoras limita a sua disponibilidade para mobilidade 

geográfica por motivos profissionais.  

c) As trabalhadoras reconhecem mais capacidades organizativas e de gestão do tempo, pela 

duplicidade de papéis ao nível familiar e profissional. 

 

Selecionou-se o inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados, que foi 

aplicado à totalidade das colaboradoras do Grupo. Para o efeito, foram reunidos os contactos de 

email de todas as colaboradoras, às quais foi enviado um email onde constava uma breve 

descrição dos objetivos da investigação e o referido questionário. O questionário foi elaborado 

através do software de criação de questionários online (Google Forms), constituído 

maioritariamente por questões de escolha múltipla e de escala tipo Likert.  

Quanto à estrutura do questionário, foi dividido em 3 partes. A primeira parte remete para a 

caracterização da população inquirida e inclui perguntas relativas à faixa etária, às habilitações 

académicas, ao estado civil e à constituição do agregado familiar (se este inclui filhos, quantos e 

quais as suas faixas etárias). A segunda parte do questionário trata a situação profissional, 

integrando perguntas relativas à satisfação em relação à progressão da carreira, à possibilidade 

de mobilidade, aos horários de trabalho e à disponibilidade para realizar horas extras. Por fim, a 

última parte remete para a conciliação da vida profissional com a vida familiar, com o intuito de 

compreender a satisfação das trabalhadoras relativamente à sua vida pessoal e profissional e à 

influência da vida pessoal na evolução profissional. 

Responderam ao questionário 93% das trabalhadoras do Grupo, pelo que podemos considerar 

que a amostra é representativa da população alvo.  

Tendo por base as respostas obtidas ao inquérito por questionário, salientam-se as seguintes 

características da população inquirida:  
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(a) A idade das colaboradoras varia entre os 18 e os 60 anos, sendo que 47% da população se 

encontra na faixa etária entre os 31 e os 40 anos e 26% entre os 41 e os 50 anos; 

(b) 71% das inquiridas são casada ou vivem em união de facto; 

(c) 71% dos agregados familiares em que se inserem são compostos por 2 adultos com atividade 

profissional; 

(d) 76% das trabalhadoras tem filhos, sendo que destas 61% têm filhos com menos de 5 anos, 44% 

têm filhos com idades entre 6 e 12 anos e 18% têm filhos com idades entre 13 e 18 anos; 

(e) 61% da população inquirida tem curso superior e ocupa cargos administrativos na área 

administrativa e financeira. 

4. Análise e discussão dos resultados 

Apresenta-se, de seguida, a análise dos respostas obtidas da aplicação do inquérito por 

questionário às trabalhadoras do Grupo CANAS, S.A..  

Os Gráficos 1 e 2 refletem os resultados obtidos quanto ao impacto da situação familiar na vida 

profissional. Constata-se que 90% das mulheres solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas e 

100% das mulheres sem filhos discorda da afirmação “A minha situação familiar impede-me de 

perseguir outras oportunidades na carreira profissional". No caso das mulheres casadas ou a viver 

em união de facto e com filhos, não é evidente uma tendência de comportamento relativamente a 

essa afirmação.  

Gráfico 1. Influência da situação familiar na perseguição de oportunidades de carreira, por situação 
familiar. 

[Fonte: elaboração própria] 
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Gráfico 2. Influência da situação familiar na perseguição de oportunidades de carreira, por situação 
familiar, com e sem filhos. 

[Fonte: elaboração própria] 
 

No entanto, se analisarmos as respostas das inquiridas por idade dos filhos, conseguimos concluir 

que fatores como a presença de filhos no agregado familiar e a idade destes influenciam a perceção 
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(Gráfico 3). As trabalhadoras com filhos mais novos são as que mais percecionam esse impacto. 

Assim, 64% das mulheres com filhos com idade até aos 5 anos admitem ter impedimentos na 

perseguição de outras oportunidades profissionais, sendo que este valor percentual vai 

diminuindo à medida que aumenta a idade dos filhos. 

 

Gráfico 3. Influência da situação familiar na perseguição de oportunidades de carreira, por situação 
familiar, por idade dos filhos. 
[Fonte: elaboração própria] 
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constata-se que 52% das mulheres casadas ou a viver em união de facto e 48% das mulheres com 

filhos não se mostram disponíveis para mobilidade geográfica permanente. Salienta-se o facto de 

nenhuma das trabalhadoras incluídas no grupo das solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas, 

assim como nenhuma das trabalhadoras sem filhos, rejeitar por completo essa possibilidade.  

Gráfico 4. Disponibilidade para mobilidade geográfica permanente, por situação familiar. 
[Fonte: elaboração própria] 

 

 

Gráfico 5. Disponibilidade para mobilidade geográfica permanente, com e sem filhos. 
[Fonte: elaboração própria] 
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Gráfico 6. Disponibilidade para mobilidade geográfica permanente, por situação familiar e duração da 
mobilidade. 

[Fonte: elaboração própria] 
 

 

Gráfico 7. Disponibilidade para mobilidade geográfica permanente, por duração da mobilidade, com e 
sem filhos. 

[Fonte: elaboração própria] 
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está associada à necessidade de otimização da gestão do tempo decorrente da necessidade de 

manter o equilíbrio a entre a vida familiar e o contexto profissional. 

 

Gráfico 8. Competências de gestão do tempo associadas à gestão da vida familiar com a profissional, por 
situação familiar. 

[Fonte: elaboração própria] 
 

 

Gráfico 9. Competências de gestão do tempo associadas à gestão da vida familiar com a profissional, com 
e sem filhos. 

[Fonte: elaboração própria] 
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união de facto e com filhos reconhecem a melhoria das suas capacidades organizativas e de gestão 

do tempo decorrente da exigente otimização entre a vida familiar e o contexto profissional. 

Em relação à evolução profissional, os resultados obtidos revelam que as trabalhadoras casadas 

ou a viver em união de facto assumem alguns impedimentos na evolução profissional, tanto 

maiores quanto menor a idade dos filhos. Pelo contrário, a maioria das trabalhadoras solteiras, 

separadas, divorciadas ou viúvas perceciona que a evolução da sua carreira não é limitada pela 

situação familiar. Estes resultados corroboram a literatura relevante que evidencia que são as 

mulheres que se sentem mais condicionadas quanto à progressão na carreira, devido aos seus 

compromissos familiares.  

Uma das características associadas à evolução profissional abordadas neste estudo é a 

disponibilidade para mobilidade geográfica por motivos profissionais. Os resultados apontam 

para o facto de metade das inquiridas casadas ou a viver em união de facto manifestar 

indisponibilidade para a mobilidade geográfica, enquanto a maioria das trabalhadoras com o 

perfil de solteira, separada, divorciada ou viúva apresenta disponibilidade para essa mobilidade.  

Concluiu-se então que o presente estudo é revelador da influência da situação familiar na evolução 

profissional das mulheres, evidenciando resultados que corroboram a literatura empírica e 

evidências estatísticas apresentadas regularmente pelas organizações nacionais e internacionais. 

Numa perspetiva para investigações futuras, será interessante integrar na metodologia uma 

abordagem qualitativa, pois a triangulação inerente ao cruzamento de instrumentos de recolha 

de dados de caráter quantitativo e qualitativo contribuirá para uma análise mais segura e 

fidedigna dos resultados. A abordagem qualitativa poderá integrar: i) a realização de entrevistas 

às trabalhadoras, com o intuito de confirmar ou infirmar os resultados devolvidos pela análise 

dos questionários e ii) a realização de entrevistas à entidade patronal e/ou ao diretor de recursos 

humanos, de modo a confrontar a perspetiva das trabalhadoras com a perceção da entidade 

patronal. Será também interessante fazer um estudo longitudinal com o objetivo de perceber a 

evolução profissional destas trabalhadoras ao longo do tempo. 
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