
Gestão de Agenda
Gestão de projetos e tarefas
Gestão de email
Organização do sistema de arquivo
digital
Criação de respostas-tipo para
perguntas e temas frequentes
Criação de procedimentos para tarefas
regulares
Criação e Gestão de bases de dados
Criação de manuais de acolhimento,
para novos clientes e funcionários/
prestadores de serviços
Tradução de documentos
Transcrição de notas
Preparação e criação de relatórios
Preparação de apresentações
(PowerPoint ou outro suporte)
Criação de propostas comerciais e
orçamentos
Organização de viagens e reserva de
hotéis, restaurantes, etc

ADMINISTRATIVO/ LOGÍSTICO
 

 

MAIS DE 100 TAREFAS QUE
PODES REALIZAR COMO AV



Planeamento e organização de eventos
(presenciais e virtuais)
Contacto com fornecedores e parceiros
Realização de pesquisas diversas 
Criação de formulários
Apoio à contratação de serviços
externos e de pessoal

Receção/ Realização de chamadas
telefónicas
Criação de scripts de atendimento ao
cliente
Agendamento de reuniões, consultas
ou sessões com clientes
Atendimento ao cliente via Whatsapp
Business, Telegram, Email, Chats, etc
Resposta a comentários e mensagens
em redes sociais
Criação de questionários de feedback
e avaliação de serviços
Envio de cartões-presente e notas de
agradecimento
Follow-up a clientes e
acompanhamento pós-venda
Gestão de reclamações

 
ATENDIMENTO AO CLIENTE
 



Organização e digitalização de faturas
Faturação e envio de faturas e recibos
a clientes
Preenchimento de Mapas de Km
Processamento de salários
Suporte à contabilidade
Pagamentos a fornecedores e ao
Estado
Reconciliação bancária
Gestão e acompanhamento de
pagamentos de clientes
Realização de reembolsos a clientes
Apoio na criação do planeamento
financeiro
Criação de lembretes com deadlines
de obrigações fiscais
Acompanhamento de situações de
pagamentos em atraso
Criação de relatórios de desempenho
de vendas e faturação

Criação e manutenção de contas em
redes sociais

FINANCEIRO
 

 
REDES SOCIAIS
 



Criação de conteúdos
Partilha e agendamento de
publicações
Realização de auditorias a redes
sociais
Criação e acompanhamento de
anúncios pagos
Resposta a comentários e mensagens
Criação e gestão de grupos e
comunidades
Pesquisa de tendências e novidades
Otimização dos perfis de redes sociais
Configuração de bots de mensagens
(ex: Manychat)
Criação de sequências de mensagens
em bots de mensagens
Criação de relatórios de análise
Criação de roteiros para Lives
Acompanhamento de Lives

Redação de artigos
Edição e publicação de artigos
Revisão de textos
Otimização de artigos para SEO
Criação de roteiros para vídeos

 
BLOGS/ PODCATS/ VÍDEOS
 

 



Criação de roteiros para entrevistas
Edição de vídeo
Legendagem de vídeos
Edição de Áudio
Upload de vídeo para Youtube/ Vimeo
Upload de áudio em plataformas de
podcast
Resposta a comentários nas diferentes
plataformas

Criação de logotipo
Criação de infográficos
Criação e edição de ebooks
Pesquisa e edição de imagens
Criação de infográficos
Criação de templates para redes
sociais
Criação de banners para eventos
Criação e edição de thumbnails

Criação páginas Web
Manutenção páginas Web
Instalação e configuração de plugins 

 
DESIGN GRÁFICO
 

 
WEB E EMAIL MARKETING
 



Configuração de lojas online
Otimização SEO
Criação de formulários de opt-ins para
freebies, webinars, etc
Realização de backups regulares
Monitorização de tráfego e conversões
Criação de Landing e Sales Pages
Criação de conta num software de
email marketing
Configuração inicial da conta
Criação de template para newsletters
Redação e envio de newsletters
Criação de sequências de email
Segmentação da lista de contactos
Criação de automações

Pesquisa das melhores ferramentas
tecnológicas para os objetivos e
necessidades definidas
Criação de conta em ferramentas
tecnológicas
Criação de um sistema de
agendamentos online
Criação e configuração de Escolas
Online

 
TECH
 



Inserção de materiais e conteúdos na
Escola Online
Configuração de quizes e questionários
de avaliação na Escola Online
Criação e configuração de Checkouts
Criação e manutenção de Landing e
Sales Pages
Integração e configuração de
ferramentas
Automatização de tarefas recorrentes
Configuração de salas para Webinários
Setup de Funis de Vendas

 


