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Outlook na Gestão do 
Tempo  

Use as ferramentas ao dispor para gerir 
também o seu tempo. 

OBJECTIVOS 

 Utilizar métodos e técnicas que permitam aumentar a eficácia da organização do tempo em 
função da atividade e respetivas prioridades; 

 Gerir corretamente os e-mails; 
 Organizar, personalizar, utilizar e gerir uma agenda no Outlook; 
 Utilizar as funções de organização pessoal para marcação de reuniões e compromissos, 

gestão de tarefas e projetos e manutenção da carteira de contatos. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Estar ocupado vs Ser eficaz 
Planear para conseguir bons resultados  
Planeamento a curto, médio e longo prazo  
Selecionar e fazer as coisas importantes  
Abordagem adequada às tarefas menores  
Estabelecer Prioridades / Uso e abuso de agendas  
Equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada  
Balanço entre tempo ocupado e tempo disponível 

 
Regras para diminuir o tempo gasto em reuniões, entrevistas e telefonemas 
Gestão das interrupções 
Atitude de precisão, realista e centrada no essencial 

 

 
Prever os imprevistos e as “urgências” 
Gerir as interrupções diárias  
Planificar o mês, a semana e o dia 

 

- Eliminação, Deslocação, Simplificação, Reagrupamento, Leitura ativa, Escrita objetiva  

- To/CC/BCC 
- Uso de flags e lembretes 
- Implementação de categorias 
- Anexar ou partilhar documentos? 
- Opções de envio 
- Política de SPAM 

 
 

 

BENEFÍCIOS 

 Faça uma gestão fácil das suas prioridades/tarefas diárias; 
 Obtenha bons resultados a planear os seus projetos; 
 Cumpra as tarefas nos prazos estipulados; 
 Organize todos os seus contactos de forma a ser-lhe fácil o aces-

so aos mesmos. 
 

DESTINATÁRIOS 
 Todos os interessados em gerir tempo usando a ferramenta de 

excelência de gestão de tarefas, calendário e recursos. 
 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 8 formandos;  
 1 Computador por formando. 

8 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


