
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: GESTÃO DO TEMPO  
 
Público-Alvo 

 
Todos os potenciais interessados em melhorar a gestão do seu tempo, quer a nível pessoal, quer a nível 
profissional. 
 

 
Objetivos Gerais 

 
 Este curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos que permitam uma boa gestão do seu 
tempo, quer a nível pessoal como profissional. 
 
Objetivos Específicos 

 
 No final deste curso os participantes deverão ser capazes de: 
- Reconhecer os sintomas associados à má gestão do seu tempo; 
- Hierarquizar tarefas de acordo com as prioridades; 
- Analisar as práticas de trabalho individual; 
- Avaliar a organização do posto de trabalho; 
- Identificar as etapas para a tomada de decisão; 
 
Conteúdo programático 

 
1. A importância de gerir o tempo; 
2. Análise crítica da utilização do tempo; 
3. Estratégias para gerir melhor o tempo; 
4. Etapas do planeamento; 
5. Resolução de problemas e tomada de decisões. 

 
 
 

Recursos Pedagógicos 

 
Afirmativo – Transmissão do saber dos formadores para os formandos (exposição e demonstração); 
Interrogativo – Exploração dos saberes dos formandos levando-os a procurar respostas; 
Ativo – Focalizado nos formandos, fomentando a sua participação, mobilizando e integrando os seus 
conhecimentos, levando a que os mesmos construam o seu próprio percurso de aprendizagem, através 
da realização de trabalhos de grupo. 
  
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de Horas – 09 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação – 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
 
 



   

 

 Calendarização 

Período para a realização do curso: 28, 29 e 30 de maio de 2018 (2ª, 3ª, 4ª, 5ª feira) 
Horário: das 18H00 às 21H00  
Local: Sala de Formação da CCAH – A. Heroísmo 
 
 
Modalidade de Formação 

Formação Contínua 
  
Formadora 

Marta Reis 
Licenciada em Psicologia das Organizações 
Formadora Certificada 
 
Inscrição 

 
€ 55,00 por participante inscrito através de empresa associada 
€ 120,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 18 
Data limite de inscrição: 23 de maio de 2018 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 


