
 
 
 
 

 
Gestão Eficaz do Tempo na Perspetiva do Gestor  
Ponta Delgada- 17 novembro 
 

DURAÇÃO: 4H 
 

HORÁRIO: 9:00H-13:00H 
 

DESTINATÁRIOS: Profissionais com agendas intensas, que estejam a desempenhar funções que exijam uma 
eficaz gestão de tempo ou com desafios para poderem melhorar a respetiva produtividade profissional.  
 

OBJETIVOS: Desenvolver e aplicar técnicas para melhorar o desempenho e a produtividade no posto de trabalho. 

Planificar atividades e estabelecer prioridades para as mesmas. Controlar os níveis de stress associados à gestão 

de tempo. Identificar e controlar os consumidores inúteis de tempo. Manter equilibrado o balanço entre vida 

pessoal e trabalho 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO TEMPO NAS ORGANIZAÇÕES. O tempo no contexto do trabalho. O tempo como 
um recurso nas organizações. O tempo e a avaliação do desempenho. 
 
AUTO-DIAGNÓSTICO. A dimensão pessoal. O espaço e o ambiente de trabalho. A interação com os outros. 
 
SITUAÇÕES QUE AFETAM A GESTÃO DO TEMPO. Problemas comuns. Procrastinação. O balanço pessoal da gestão 
do tempo. 
 
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES. A agenda pessoal e sua gestão. Agendar eficazmente o dia de trabalho. Meios 
facilitadores de planificação. 
 
ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES. As tarefas importantes. As tarefas urgentes. Combinar eficazmente o 
importante com o urgente. 
 

TÉCNICAS E PRÁTICAS PARA MELHORAR A GESTÃO DO TEMPO. Ferramentas práticas de gestão de 
tempo. Otimizar o tempo em reuniões. Gerir os consumidores de tempo 
 
 

FORMADOR: João Martinho-Gestor, consultor de empresas; formador nas áreas de Marketing; Relações 
Comerciais no Comércio Internacional; gestão de projetos de Investimento. 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 50.00€ 
N/Associado: 75.00€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 26 outubro 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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