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Gestão do Tempo  

O seu tempo é valioso. Saiba geri-lo.  
 

OBJECTIVOS 

 Identificar tipos de comportamento facilitadores do relacionamento interpessoal 
e gestão dos recursos da organização; 

 Motivar os elementos da equipa de trabalho para uma eficácia e eficiência das 
atividades diárias; 

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

 Antecipar e planificar as atividades de forma realista, distinguindo o importante 
do urgente; 

 Otimizar a utilização do tempo em reuniões, entrevistas e contatos telefónicos 
ou pessoais; 

 Analisar problemas complexos prevenindo o stress negativo; 
 Evitar a dispersão, gerindo melhor os imprevistos e as interrupções; 
 Organizar e utilizar uma agenda personalizada; 
 Elaborar um plano individual de mudança (PIM) para uma melhor gestão do tem-

po. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Comportamento individual e de grupos na gestão diária das atividades  
Modelagem do comportamento comunicacional 

 
Estilos de organização dominante em cada participante e as implicações práticas  
no quotidiano 
Identificação das missões fundamentais da função e dos principais atos time-consuming 
Conforme o papel profissional de cada participante, identificar pontos fortes e  
pontos a melhorar 
Planeamento a longo, médio e curto prazo 

Clarificar as prioridades: de vida, profissionais e da função  
Distinguir o importante e o urgente 
Atribuir prioridades em função das atividades estratégicas 

 
Regras para diminuir o tempo gasto em reuniões, entrevistas e telefonemas  
Gestão das interrupções 
Adquirir uma linguagem precisa, realista e centrada no essencial  

As regras fundamentais para uma eficaz gestão no tempo 
Planificar as atividades com base nas prioridades  
Prever os imprevistos e as “urgências” 
Saber utilizar a agenda como um recurso pessoal  
Planificar o mês, a semana e o dia 

Leis, princípios e técnicas da racionalização dos gastos de tempo: Eliminação,  
Deslocação, Simplificação, Reagrupamento, Leitura ativa, Escrita objetiva,  
Ferramentas informáticas  

Agir, não reagir 
Estratégias da adaptação e controlo do stress  
Saber dizer “Não” 

BENEFÍCIOS 

 Faça uma gestão ponderada do seu tempo; 
 Perceba a diferença entre tarefas importantes e urgentes 

através de uma planificação realista das suas atividades; 
 Ganhe tempo ao utilizar uma agenda personalizada com 

todas as tarefas; 
 Otimize o seu tempo ao elaborar um Plano Individual de 

Mudança (PIM). 
 

DESTINATÁRIOS 
 Gestores; 
 Técnicos de Recursos Humanos; 
 Secretariado e pessoal administrativo; 
 Chefias intermédias; 
 Outros profissionais. 
 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos; 
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequa-

dos; 
 Documentação e material de suporte  à formação. 
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HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


