
 
 

Produtividade e Eficácia Pessoal: aplicação dos 
princípios de gestão do tempo à dinâmica familiar 

 

Os constrangimentos ao convívio e à realização de atividades que exigem a 
presença física dos participantes, foram o principal fator que motivaram o Pelouro 
da Formação a planear a realização de ações com recurso às plataformas online. 

Neste contexto de distanciamento social que vivemos, o Pelouro vai promover a 
realização do curso com a designação “Produtividade e Eficácia Pessoal: aplicação 
dos princípios de gestão do tempo à dinâmica familiar”, destinado a todos os sócios 
do Mais Sindicato. 

Data, duração, horário 
Esta ação que tem a duração de um dia e realiza-se no dia 24 de abril, sábado, com 
início às 10h00 e sessão de encerramento previsto para as 17h30. A interrupção para 
o almoço é feita entre as 13h00 e as 14h30. 

Metodologia e condições de participação 
A ação de formação realiza-se através da utilização da aplicação “Zoom Meetings”, 
pelo que só podem participar os sócios que instalem esta aplicação no seu 
equipamento pessoal (computador portátil, tablet, telemóvel, etc.). Para o efeito, 
sugerimos que os participantes façam o download da versão gratuita do Zoom 
Meetings. 

Entre as 48 e as 24h00 antes da data de realização da ação de formação, o Pelouro 
enviará a cada participante um e-mail com o link para entrar na aplicação e, assim, 
poder ter acesso à formação. 

A frequência da ação de formação é gratuita e será emitido certificado de presença 
aos participantes, a enviar por e-mail. 

Inscrições 
A inscrição formaliza-se através do preenchimento e envio do formulário de 
inscrição para o e-mail formacao@mais.pt, até ao dia 21 de abril, de forma a garantir 
a participação na ação de dia 24. 

A ação está sujeita a um número mínimo de inscrições, até ao limite máximo de 25 
participantes por ação, podendo ser organizadas mais ações de formação se o 
número de inscrições assim o justificar, em data a indicar. 
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