
 

 

 

10% de 
desconto 

Inscrevendo-se 
até dia 17 de 

Janeiro

o Gerir a interacção entre o seu tempo, o dos seus chefes e colaboradores e os 

seus objectivos-chave 

o Conhecer as Regras de Ouro no estabelecimento de prioridade das tarefas 

o Determinar objectivos pessoais, departamentais e organizacionais 

o Distinguir objectivos a curto, médio e longo prazo 

o Tomar decisões no estabelecimento de prioridades e execução de tarefas 

o Analisar quais as tarefas delegáveis e as não delegáveis 

o Gerir conflitos entre prioridades 

o Conduzir eficazmente uma reunião 

o Desenvolver estratégias de gestão de pressão e stress

SELF MANAGEMENT 
GESTÃO DO TEMPO 

Rentabilize ao máximo o seu tempo com o estabelecimento de objectivos e 
prioridades 

2 dias de Formação intensiva para:

Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Luanda, 30 e 31 de Janeiro de 2017 - Hotel**** Seminário Prático

Técnicas e Ferramentas para a

http://www.sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

Começa um novo ano e com ele vêm novos (ou velhos) propósitos e objectivos a 
todos os níveis. Com certeza já terá definido os seus ou está a ponto de o fazer. No 
entanto, conseguir alcançar os seus objectivos pessoais e profissionais nem 
sempre é tão simples e devemos concordar que tendo uma metodologia a seguir e as 
ferramentas adequadas, tudo se simplifica. 

Para que possa assegurar um 2017 de sucessos, S-Training organiza um Seminário que 
lhe dará mais fôlego para começar o ano, deixando para trás a ideia de que os dias que 
deviam ter 48 horas, as contínuas interrupções dos colegas, as reuniões intermináveis e 
improdutivas entre tantas outras.  

Uma oportunidade única para aprender com Especialistas tudo o que necessita saber 
para uma eficaz: 

Self Management - Gestão do Tempo 
Luanda, 30 e 31 de Janeiro de 2017 

Ao longo de 16 horas de Formação Prática, proporcionamos-lhe as técnicas e 
ferramentas ao seu dispor de uma forma intensiva e divertida para que as possa 
aplicar de forma imediata na sua vida profissional e pessoal. 

Não desperdice mais o seu e tempo e: 

Incremente a produtividade 

Enfoque positivamente 

Ganhe a tranquilidade do “dever cumprido” 

Obtenha a satisfação pela consecução dos objectivos 

Com a confiança que se trata de um tema de máximo interesse para si e para os seus 
colaboradores, teremos todo o prazer de o/a receber no dia 30 de Janeiro. Até lá,  
receba as mais cordiais saudações, 

A Direcção 

   P.S. - Aproveite o preço especial vigente até dia 17 de Janeiro 

Luanda, 30 e 31 de Janeiro 
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Competências pessoais e gestão do tempo: os 
pilares da gestão de múltiplas prioridades 

• As melhores práticas da gestão de alto rendimento 

• Diferenças entre o "uso" ideal e o uso real do tempo 

• Gestão da interacção entre o seu tempo, o dos seus Colaboradores e chefes e os seus 

objectivos chave 

Fixar objectivos individuais para conseguir um 
estabelecimento eficaz de prioridades 

• Planear com base nas prioridades 

• Regras de ouro no estabelecimento de prioridade das tarefas 

• Estabelecimento das prioridades diárias 

• Distinguir entre tarefas importantes e urgentes 

• Gestão eficaz de interrupções 

• Conciliar os objectivos pessoais e departamentais 

Trabalhar de forma prioritária: chaves para 
distinguir com eficácia entre os objetivos a médio 
e a longo prazo 

• Quais as vias para fixar prioridades 

• Como evitar que os objectivos de longo prazo desviem as atenções das necessidades 

inerentes ao curto prazo 

 

Luanda, 30 e 31 de Janeiro 

PROGRAMA 
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 Como melhorar as competências de tomada de 
decisão no estabelecimento de prioridades e 
execução das tarefas 

• Tomada de decisão: como fixar critérios de actuação pessoais e de equipa 

• A revisão dos critérios preexistentes 

• Aspectos que podem ajudar a ser mais decidido/a perante situações adversas 

Como delinear estratégias de delegação 
efectivas para centrar a sua atenção nas tarefas 
não delegáveis 

• Como identificar as tarefas que pode delegar e a quem as pode delegar 

• Os problemas associados à delegação 

• Como comunicar os objectivos e suas prioridades 

• Como responder adequadamente quando somos alvo da delegação 

Como gerir a mudança e os conflitos entre 
prioridades 

• Como ser pró-activo/a perante a mudança 

• Como integrar a gestão da mudança e a consecução de objectivos 

• Como identificar as chaves para uma resolução criativa de conflitos em situações de 

tensão 

• Como abordar as situações complexas: centre-se nos aspectos críticos 

Luanda, 30 e 31 de Janeiro 

PROGRAMA 
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 Gestão eficaz de reuniões: gestão eficaz do 
tempo e das tarefas diárias 

• Como evitar que as reuniões lhe roubem o tempo operativo 

• Como estabelecer o propósito estratégico de uma reunião 

• Como fixar agendas apropriadas para controlar as reuniões 

• Como promover um clima favorável e positivo durante as reuniões 

Desenvolvimento de estratégias para a gestão da 
pressão e do stress 

• Como utilizar a pressão como uma força positiva 

• Técnicas físicas para reduzir o stress 

Plano de Trabalho Individual (PTI) 

• Em função dos conhecimentos e ferramentas adquiridos cada Participante deve 

estabelecer o seu PTI. Neste Plano, cada Participante estabelece os seus próprios 

objectivos e formas de os alcançar, assim como atitudes a desenvolver e 

compromissos a assumir. 

Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h00 

• Seminário tem início às 8h30, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 10h30 e às 15:30 

Luanda, 30 e 31 de Janeiro 

PROGRAMA 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a Gestão do Tempo. 

Luanda, 30 e 31 de Janeiro 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 30 e 31 de Janeiro de 2017 

Hotel **** 

Facturação 
Belas - Benfica Rua 6 Travessa 4  - Edifício TV 
Palanca - Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 17 de Janeiro  

239.900 AKZ  
Depois de 17 de Janeiro 

259.900 AKZ  
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