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É 
nesta altura que definimos 
novas estratégias de negó-
cios, que definimos uma linha 
de trabalho para o novo ano e, 
consequentemente, que cria-

mos ou reorganizamos o espaço para 
o desenvolver. 
A secretária é o lugar onde passamos 
grande parte do nosso dia de trabalho 
e onde se desenvolve toda a parte bu-
rocrática. Para que seja uma zona de 
inspiração e motivação, deve ter esse 
espaço sempre organizado, sem es-
quecer alguns elementos que o tor-
nem mais agradável. Aqui ficam algu-
mas dicas:
1/ Estar virado para uma parede pode 
parecer monótono. Para cortar esse 
efeito, coloque a sua zona de trabalho 
junto a uma parede decorada com pa-
pel de parede neutro e acrescente um 
quadro divertido.
2/ É fundamental ter uma boa ilumina-
ção para trabalhar sem esforço e en-
contrar tudo o que precisa rapidamen-
te. Um candeeiro de secretária alto é o 
ideal. Sempre do lado esquerdo, para 
não fazer sombra sobre a escrita. No 
caso de ser canhota, deve colocá-lo do 
lado direito.
3/ Para uma melhor organização, co-
loque papéis, agendas e dossiers com 
assuntos por resolver, do lado direito e 
o concluído do lado esquerdo. Vai ver 
que, desta forma, nada fica esquecido. 
4/ Os suportes de lápis e canetas de-
vem ficar do lado direito, para uma uti-
lização mais eficaz. E, de preferência, 

num suporte apelativo que se integre 
na decoração da secretária. 
5/ Uma jarra de flores ou uma planta é 
sempre algo agradável num espaço de 
trabalho. Não só embeleza a secretá-
ria, como transmite uma sensação de 
bem-estar e relação com a natureza, 
reduzindo o stress.
6/ Se, no início do ano, estamos cheios 
de força para novos projetos, com o 
passar dos meses, o ânimo tem de ser 
reforçado. Para isso, nada como ter 
cadernos, blocos e agendas com fra-
ses inspiradoras que nos relembrem, 
de forma subtil, os nossos objetivos, e 
como podemos encarar os dias menos 
bons, contornando as adversidades da 
vida.
7/ As caixas são uma excelente opção 
para arquivar documentos. desta for-
ma, sabemos sempre onde estão as 
cartas e os papéis relacionados com 
cada assunto. Além disso, a secretária 
fica com um ar arrumado, sem papéis 
empilhados, o que permite maior con-
centração e foco no trabalho a realizar. 
8/ Nos dias que correm, não há razão 
para ter secretárias enfadonhas. O ma-
terial de escritório tende a ser cada 
vez mais bonito. Existem molas em 
metal, douradas e nas mais variadas 
cores – muito mais agradáveis que as 
tradicionais pretas. Os clips aparecem 
em frascos divertidos e os mini-kits 
de agrafadores/utilitários são o ideal 
para quem precisa destes acessórios 
de forma pontual e não quer ver a sua 
secretária ocupada com eles. 

 A entrada no novo ano é 
a altura ideal para 

recomeços e novos 
desafios e para pôr em 
prática aquilo a que nos 
propusemos nos últimos 

meses do ano
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O ideal será conciliar organização com 
inspiração, de forma a que cada dia de 
trabalho comece e termine sempre da 
melhor forma. l

Os objetos podem ser 
encontrados na Cartune 
Store (www.cartune.pt):

• frasco de clips: €7
• lata miniagrafador/ 
utilitários: €9,95
• agenda 2019 (a5): €9,50
• estojo de tecido: €7,90
• caixas: desde €5,70
• Notebook a6: €4,90
• caderno a6: €12
• caderno a5: €16

uma secretária 
organizada

Começar o ano com 
motivação e


