
 

DESIGNAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Gestão do Tempo 

ÁREA DE FORMAÇÃO 

Desenvolvimento Pessoal 

OBJETIVOS 

No final da ação de formação os formandos deverão ser capazes de: 

• Analisar características pessoais face à gestão de tempo; 
• Estabelecer prioridades e definir objetivos; 
• Identificar onde, como e porque desperdiçamos tempo; 
• Planear/organizar estrategicamente atividades (planeamento diário, semanal e mensal) – benefícios da agenda; 
• Gerir o stress (positivo e negativo); 
• Delegar tarefas; 
• Gerir o tempo de forma eficaz 

DESTINATÁRIOS 

Indivíduos do sexo masculino ou feminino, maiores de 18 anos, que pretendam melhorar a sua organização pessoal e gestão de 
tempo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

No final da ação de formação os formandos deverão reconhecer a importância do planeamento e organização estratégica do 
tempo e do trabalho: 

• Introdução à gestão do tempo (conceitos, valor e significado do tempo); 
• Distribuição do tempo (definição de tarefas, estabelecer prioridades e objetivos, elaborar listas, horários, calendários, 

agendas); 
• Obstáculos à gestão do tempo; 
• Organização do trabalho (urgência e importância, delegação de tarefas) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
A formação da componente teórica é lecionada em sala. 

 

DATA 

22 de Outubro de 2018 

HORÁRIO 

Pós-laboral: Segunda a Sexta: 18h – 21h 
Laboral: Segunda a Quarta: 9h – 18h 
 
NOTA: Aquando da inscrição deverá colocar no e-mail o horário que pretende fequentar. 

 
DURAÇÃO 

14 horas* 

PREÇO (a este valor acresce IVA à taxa legal em vigor) 

100€ 

LOCAL 

Gafanha da Nazaré 

CONTACTOS  

Pax Neves Rocha 
pax.rocha@mws-group.pt  
telf.: (+351) 910718462 

 

 
Observações 

* A duração poderá ser ajustada à medida das necessidades do cliente. 
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A MWS reserva-se o direito de alterar as datas por questões logísticas, garantindo que os inscritos serão devidamente 
informados.  

No caso de a MWS adiar o início do curso, os participantes que mantenham o interesse em frequentar o mesmo, 
deverão manifestar a sua intenção por escrito e mencionando a nova data para, training@mws-group.pt  
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