
Gestão do Tempo, do Conflito e do Stress 
 

INTRODUÇÃO  

Numa época, em constantes alterações tecnológicas e sociais, a correta utilização do Tempo, ajuda a 
lidar melhor com os conflitos e a diminuir situações desgastantes provocadas pelo stress, incrementando 
a qualidade de vida quer em termos pessoais, quer sociais, quer profissionais. 
 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Apresentação dos participantes, da acção e avaliação inicial (50 minutos) 

2. Identificação dos conceitos do Tempo, Conflitos e Stress (120 minutos) 

• Técnicas individuais de trabalho 
• Planeamento de tarefas 
• Desperdiçadores de tempo 

3. Estratégias de Gestão do Tempo (150 minutos) 

• Técnicas individuais de trabalho 
• Planeamento de tarefas 
• Desperdiçadores de tempo 
• Agenda tradicional 
• Agenda electrónica 
• Delegação eficaz  

4. Tipos de conflitos e estratégias de resolução (160 minutos) 

• Relações interpessoais e o conflito  
• Diferentes tipos de conflitos  
• Fontes e rastilhos de conflito  
• Conflito enquanto processo  
• Estilos pessoais de gestão de conflitos  
• Conflito como oportunidade  

5. Tipos de Stress e estratégias de resolução (240 minutos) 

• Stress -conceito e modelo explicativo 
• Causas e fatores primários de stress no trabalho 
• Sintomas de stress - relação entre desempenho e stress 
• Avaliação individual do grau de stress 
• Fases do stress 
• Formas individuais de lidar com o stress 
• Fatores de risco 
• Procrastinação 
• Tomada de decisões 
• Estilo de vida 
• Como implementar a mudança 
• Análise da situação 
• Gestão do tempo 
• Assertividade 
• Técnicas de relaxamento e meditação 

6. Correta aplicação das estratégias e técnicas de gestão do tempo, de conflitos e do Stress 
(240 minutos) 

• Guia para a navegação em situações de conflito: estratégias e técnicas para potenciar uma atitude 
cooperativa nos outros  

• Técnicas de relaxamento e meditação 

• O tempo: normas para um bom aproveitamento. 

 

7. Encerramento da acção e teste de avaliação final (120 minutos) 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 



• saber diagnosticar situações e mecanismos que provocam conflito e stress prejudicial 

• conhecer estratégias que permitam uma otimização do tempo, com qualidade, eficácia e 
resistência ao stress e a conflitos prejudiciais às pessoas na sua vida profissional e 
pessoal. 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICOS (competências a desenvolver, por módulo) 

No final de cada módulo, os participantes deverão ser capazes de: 

Módulo 2: 

• Identificar causas de perda de tempo e de vulnerabilidade ao Stress que provocam situações de 
conflitos prejudiciais a pessoas e organizações  

Módulo 3: 

• Reconhecer e aplicar instrumentos facilitadores para uma melhor utilização do tempo. 

Módulo 4: 

• Reconhecer formas mais adaptativas de interpretação das fontes de conflitos, para as 
transformar em benefício. 

Módulo 5: 

• Identificar potenciais causas e reconhecer a visão positiva do Stress 

Módulo 6: 

• Identificar estratégias individuais como forma de minimizar consequências negativas do Stress. 

 

DESTINATÁRIOS 

Quadros da Administração Pública. 

 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO (métodos pedagógicos) 

Demonstrativo; ativo; expositivo; interrogativo, roll-play 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS (Equipamentos) 

Meios áudio-visuais: data-show e ecran compatível 

 

RECURSOS (SUPORTES) PEDAGÓGICOS ESSENCIAIS 

Manual do formando 

Trabalhos práticos 

 

MODALIDADE E FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

Formação de actualização e desenvolvimento, contínua, presencial/em sala, de curta duração, com 
equilíbrio entre as componentes teórica e prática. 

 

RESULTADOS A ALCANÇAR 

Pelo menos 80% dos formandos obterão pelo menos 60% de respostas certas no teste de avaliação 
final. 

 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Testes de avaliação inicial e final (aprendizagem). 

Questionários de avaliação da ação (qualidade da formação) 



 

DURAÇÃO TOTAL 
18 horas (6 horas x 3 dias) 

 

HORÁRIO 

Das 09H30 às 12h30 e das 14H00 às 17H00. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Nenhum 

 

REFERÊNCIAS 
DATAS E LOCAIS  

REF.ª 178.03 

De 29 a 31 de Outubro  

Rua do Gonçalinho, 53 - sala 6 - 3500-137 Viseu 

 

FORMADOR 

Joaquim Amândio dos Santos 
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