
 

 

Pode ser customizado ao seu negócio 

Presencial 

8 horas diárias 

Gestão do Tempo com “Outlook”  
 

Uma ferramenta para melhorar a gestão 
do seu tempo. 

 
O contexto das novas tecnologias e dos sistemas de 

gestão atuais fazem com que as pessoas, hoje mais 

do que nunca, dificuldades na gestão do seu tempo. 

Este programa facilita aos participantes ferramentas 

que os ajudam a controlar melhor as suas atividades 

e o seu tempo mediante uma utilização mais eficaz 

do Outlook e das novas tecnologias.  

 O programa possui diferentes módulos, interligados 

entre si que procuram uma melhor utilização da 

ferramenta do Outlook para melhorar a gestão do 

tempo e da eficácia dos participantes. 

 

 Sendo o tempo algo que se pode controlar, como 

qualquer outro recurso precioso e finito, ao usar o 

Outlook será capaz de alinhar o tempo disponível com 

a sua base de decisão de tarefas e prioridades. 

 
Este programa não é um guia técnico de “como usar 

Outlook”. O que se pretende é que cada participante 

adquira ferramentas que o irão permitir utilizar o 

Outlook implementando os princípios de gestão do 

tempo testados e comprovados ao nível da 

produtividade e eficácia! 
 

Vai encontrar aqui diversos benefícios para melhorar 

a sua capacidade de usar bem o tempo! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PÚBLICO ALVO 
Toda a organização deve participar neste programa, 

independentemente da função e da responsabilidade. 
 

Para mais informações: portugal@tacktmiglobal.com 

Este programa tem como OBJETIVO desenvolver as capacidades de 
gestão do tempo, nomeadamente: 

• Técnicas para gerir a crescente quantidade de informação. 
• Novos hábitos que permitam atingir os seus objetivos com menor esforço e maior eficácia. 
• Ferramentas e competências que melhorem a sua organização, planeamento e tomada de decisão com 

uma total orientação para resultados.  
• Trabalhar de uma forma mais eficaz e proactiva, antecipando os problemas e criando tempo para as 

oportunidades.  
• Ferramentas que permitam gerir múltiplas atividades, tarefas e projetos. 
• Novas atitudes perante o trabalho, ganhando em qualidade dos resultados e de vida. 
• Utilização do Outlook como ferramenta que melhorar a gestão de múltiplas atividades.  
• Formação em aspetos chave para gerir o correio eletrónico, as tarefas e o calendário e Outlook para 

ganhar em eficácia. 

WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL 



 

 

 
 

Módulo Descrição 

Introdução • Objetivos do curso 

• O tempo como um recurso escasso 
• Otimização do Outlook 

Orientação para Resultados • Como conseguir resultados? 
• Organizar a nossa atividade de acordo com os nossos objetivos 

• Definição de áreas chave de atuação 
• Transferir essas áreas chave para o Outlook 

• Gestão de taregas através do Outlook 
• Boas práticas 

Planeamento individual e 
calendário do Outlook 

• Vincular as tarefas ao calendário 
• Tarefas com deadline e sem deadline 
• Utilização do quadro das tarefas 

• Gestão de prazos e eventos periódicos 
• Plano diário e definição de prioridades 

• Planeamento a curo/ médio e longo prazo 
• Tempo ocupado e tempo disponível 

• Personalização do Outlook 

Arquivo e organização da 
documentação 

• Organização de arquivos e documentação digital e de papel 

• Arquivos de tarefas 
• Gestão da base de dados de contactos 

• Integração no Outlook 

Gestão de reuniões • Reservar tempo para as reuniões 

• A convocatória de reunião 
• Gestão de reuniões no Outlook 

Gestão do nosso tempo e do 
tempo da Equipa 

• Aprender a delegar para gerir melhor 
• Objetivos e responsabilidades de cada elemento de equipa 

• Seguimento das tarefas delegadas no Outlook 

O correio eletrónico • Conselhos para evitar o “colapso do email” 

• Criação de regras de Outlook 
• Criar, responder e reenviar mensagens 

• Mover, copiar, guardar e eliminar mensagens 
• Mensagens lidas e não lidas 

• Caixa de entrada: organizar campos e mensagens 

Ferramentas que ajudam a 
ganhar eficácia 

• Utilização eficaz do tablet e do smartphone 

• Apps que nos podem facilitar a vida: Eisenhower 
• Outras ferramentas: Dropbox, Evernote, etc. 

Conclusões • Ideias para por em prática 
• Plano de Ação Individual 
• O que fará de forma diferente no dia seguinte? 

WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL 


