
  
 

Gestão do Tempo   

 
 
Público-Alvo 
 
Chefias e Empregados Administrativos 
Trabalhadores do sector de turismo, abrangidos pelo Programa de Valorização Profissional. 
 
OBJECTIVOS 
 
Nesta época em que o ritmo de mudança é vertiginoso, gerir o tempo é algo vital. Contudo, 
ninguém consegue realmente gerir o tempo de forma totalmente eficaz, apenas nos 
podemos gerir melhor a nós próprios, estabelecendo objectivos, definindo prioridades e 
planeando actividades.  
 
Os benefícios de gerir o tempo traduzem-se num aumento de produtividade, objectivo 
principal de qualquer empresa. 
 
Esta acção visa: 
 

• Definir prioridades 
• Planear o tempo  
• Dominar o telefone 
• Reduzir o stress 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Definir objectivos  
2. Ordenar e analisar tarefas por prioridades 

     3. Fazer a diferença entre urgente e importante 
     4. Descobrir o tempo despendido nas suas próprias actividades 
     5. Reavaliar a forma como utiliza o tempo  
     6. Planear o tempo para uma máxima eficiência e eficácia  
     7. Eliminar tempo não produtivo 
     8. Aprender a dizer “não” de uma forma educada e assertiva    
     9. Ultrapassar o sentimento de “não me apetece começar”     
     10. Utilizar o telefone de forma eficaz 
 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 10 – Formação Presencial 
Área de Formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
Modalidade de Formação 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
 



   
 

Período para a realização do curso: 
09, 10 e 11 de Novembro de 2009. 
 
Horário:  
17h30 às 20h30 e no dia 11 de Novembro das 17h30 às 21h30 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
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Formadora 
  
Dra. Joana Codorniz 
 
Licenciada em Psicologia pela Universidade de Coimbra e Pós-graduada em Neuropsicologia 
pela Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário do Norte. 
Formadora Certificada. 
 
Inscrição 
 
€ 200,00 por participante – consultar as condições de participação e os descontos 
para empresas associadas 
 
 
Observações 
 
Curso a aguardar aprovação do programa Pro-Emprego. 
As inscrições de colaboradores de Empresas do sector do Turismo que estiverem inscritas 
no Programa de Valorização Profissional são gratuitas, mediante apresentação de 
comprovativo de inscrição no Programa. 
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