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Shaping the Future of Training
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"Hapiness inspires 
productivity."
Shawn Achor

O projeto Produtividade e 
Gestão de Tempo tem como 
objetivo o desenvolvimento 
de competências inerentes à 
Gestão pessoal e da Equipa, 
incluindo duas metodologias 
muito eficazes: Getting Things 
Done e SCRUM.

Para a construção deste 
programa contámos com um 
Especialista em GTD e um 
Master Scrum.

Destinatários
O curso Produtividade e Gestão de Tempo, construído de forma 

a responder às principais necessidades apresentadas Inter e In-

tra Empresas, é direcionado a qualquer colaborador que esteja 

interessado em desenvolver as suas competências nesta área.

Local de Realização
O curso poderá ser desenvolvido em formato presencial ou 

e-learning (a distância) através da aplicação Telegram (no for-

mato e-learning, existe ainda a opção do curso decorrer na plata-

forma Moodle da Egor).



O b j e t i v o s 
No final da ação, o formando deverá ser capaz de:

• Identificar as principais causas da sua ineficaz ou insuficiente gestão de tempo, 
redesenhando a forma como lida com cada um desses fatores;

• Desenvolver um maior autoconhecimento, utilizando a ferramenta DiSC, e 
identificar a/s sua/s dimensão/ões proeminentes, com respetivos pontos fortes e 
áreas de melhoria;

• Operacionalizar os fundamentos básicos da produtividade, demonstrando uma 
mudança de mindset;

• Explicar e utilizar a metodologia GTD, no incremento de produtividade pessoal;

• Explicar e utilizar a metodologia SCRUM, na potenciação da produtividade em 
equipa;

• Planificar e motivar um dia, uma semana e um mês de trabalho, seu e da sua 
equipa, à luz das metodologias mencionadas;

• Reconhecer e gerir os seus gatilhos de stress e procrastinação;

• Utilizar estratégias de comunicação e delegação eficaz.
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2 Horários
Em cada ação de formação, é 

desenvolvido um cronograma 

aprovado previamente pelo 

formando / grupo de formandos. 

Em e-learning, os shots de formação 

não terão um horário definido, 

sendo o conteúdo de acesso livre 

ao longo dos 10 dias; os webinários 

terão uma data e hora definidas.

1 Duração 
E-learning: 20 Horas distribuídas 

ao longo de 10 dias.

Presencial: 8 Horas .

4 Recursos Didáticos 
e Multimédia
No decorrer das sessões os forman-

dos terão acesso a manuais de apo-

io, questionários, vídeos, áudios, 

entre outros.

3 Modalidade 
e Forma de 
Organização da 
Formação
Formação Contínua.

Presencial ou E-learning.
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Speed 
PROCCESS

SHOTS DE 
PRODUTIVIDADE

Através da aplicação Telegram, os participantes poderão a 

partir do seu telemóvel ou acedendo ao computador, receber 

diariamente blocos de informação em vídeo, áudio e ficheiro, 

podendo aceder aos mesmos com enorme agilidade e em 

total auto responsabilização. Ao longo de 10 dias receberão 

conteúdos de Produtividade diariamente, devendo em paralelo 

realizar as tarefas propostas, no seu Diário de Bordo. Terão 

acesso a um manual, a webinários intermédios de feedback e 

partilha e ainda a webinários exclusivos com os especialistas 

que estiveram na construção do programa.



• Computador com microfone e câmara, bem 

como conexão a internet;

• Aplicação instalada no telemóvel e / ou com-

putador;

• Caderno a usar enquanto diário de bordo.
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M e t o d o l o g i a
O curso decorrerá em e-learning, através da aplicação Telegram e com recurso a Webinários. Os 

formandos poderão, a partir do seu telemóvel ou acedendo ao computador, receber diariamente blocos 

de informação em vídeo, áudio e ficheiro, podendo aceder aos mesmos com enorme agilidade. Ao longo 

de 10 dias receberão conteúdos de Produtividade e Gestão de Tempo diariamente, devendo em paralelo 

realizar as tarefas propostas, no seu Diário de Bordo. Simultaneamente, serão agendados webinários de 

feedback / acompanhamento, bem como webinários com convidados especialistas em diferentes áreas 

de Produtividade.

O curso poderá ainda decorrer através da plataforma Moodle da Egor.

Ao longo do curso serão utilizadas as metodologias expositiva, interrogativa 
e ativa, sobretudo nas tarefas propostas, recorrendo a brainstormings, estudos 
de caso, role plays, entre outras técnicas.

Requisitos Logísticos Estrutura do curso
• I – A sua história enquanto gestor de 

recursos  - 5H

• II – Fazer mais com menos  - 5H

• III – Juntar as peças - 5H

• Webinários - 5H

• TOTAL - 20H
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MÓDULOS DURAÇÃO DESCRIÇÃO

I
A sua história enquanto 
gestor de recursos 

5H • Shot 1: O que é Produtividade?

• Shot 2: Antes de saber como ganhar tempo… como perde 

tempo? Identificação e análise dos principais ladrões de 

tempo

• Shot 3: Autoconhecimento com DiSC - Identificação e 

análise das dimensões à luz da gestão de tempo

• Shot 4: Mindset de Produtividade - Transformar a sua 

mente numa mente vencedora

II
Fazer mais com menos 

5H • Shot 5: Metodologia GTD –Getting Things Done

• Shot 6: Metodologia SCRUM – Agilidade e Produtividade 

na Gestão de Projetos

III
Juntar as peças

5H • Shot 7: Reconhecer e gerir o stress e a ansiedade

• Shot 8: Dominar a Procrastinação

• Shot 9: Comunicação – Delegação, Feedback, Saber Dizer 

Não

• Shot 10: O resto da vida começa hoje: passo a passo da 

criação de um hábito

Webinários 
Convidados

5H • Webinários de Introdução, Encerramento e Feedback In-

termédio ao longo do curso

• 2 Webinários com Convidados: Especialista em GTD, Es-

pecialista em SCRUM

TOTAL 20H

Avaliação e Certificação

A avaliação final dos formandos assenta nas seguintes 

percentagens:

1. Participação e partilha nos Webinários com Convidados – 30%

2. Resposta às tarefas propostas – 50%

3. Plano de Desenvolvimento Individual – 20%

A escala a utilizar será:

Nível 1 – Aproveitamento Insuficiente; 

Nível 2 – Aproveitamento Bom; 

Nível 3 – Aproveitamento Excelente. 

Para que o formando conclua o curso será necessária a sua 

assiduidade em 95% do número de horas totais do mesmo, 

devendo a sua classificação ser igual ou superior a 2.

O formando terá direto a um certificado 
de formação profissional na conclusão 
do curso.



MORADA : Avenida José Malhoa 16F, 4º Piso

TELEFONE : +351 213 895 306

EMAIL : formacao@egor.pt

WEBSITE : www.egorformacao.com

GRUPO EGOR : www.egor.pt

Thank you.


