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Gestão do Tempo – O que é e porque é tão importante 

 

 

 

Tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional sentimos, com 

frequência, que não temos tempo para nada apesar de andar sempre a correr. Saber gerir o 

tempo é fundamental para o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida. Isto significa ter a 

capacidade de planificar as tarefas e o tempo que lhe é necessário dedicar, estabelecendo 

prioridades. Não se pretende encontrar mais tempo nas horas disponíveis, mas antes 

aproveitar o tempo disponível de forma eficiente.  
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Leis e princípios de gestão do tempo 

 Lei de Pareto - 80% dos resultados atingem-se com 20% de esforço. Com frequência, o 

essencial demora menos tempo a realizar do que o acessório. Planifique o seu dia, 

listando as tarefas a realizar por ordem de prioridade. As atividades inesperadas 

devem ser previstas. A planificação do seu dia deverá, pois, ser flexível e ajustável; 

 Lei dos ritmos biológicos - Durante todo o dia, cada um de nós regista flutuações do 

seu potencial de eficácia. Existem diferenças de ritmos biológicos entre os indivíduos 

de acordo com as características pessoais de cada um. Crie o hábito de distribuir as 

tarefas ao longo do dia, ajustando-as ao seu ciclo pessoal de eficácia; 

 Lei de Parkinson - A distribuição do trabalho varia em função do tempo disponível e 

não do tempo necessário. “Não gerimos o tempo, gerimos antes as nossas prioridades, 

esforço e dedicação em função do tempo disponível;” 

 Lei das sequências homogéneas de trabalho - Todo o trabalho interrompido será 

menos eficaz e levará mais tempo a concluir do que se for executado de modo 

contínuo. Sempre que possível, devemos evitar interrupções; 

 Lei da Contra Produtividade do Tempo para além de certo limite e Princípio do 

equilíbrio - Para além de um certo limite horário, a produtividade do tempo investido 

decresce e torna-se negativa; 

 Lei da Alternância - Todas coisas têm o seu tempo e há um tempo para cada atividade 

que deve ser realizada; 

 Princípio da oportunidade - Não realize mais do que uma tarefa de cada vez, 

concentrando 100% na tarefa que tem em mãos; 

  Lei da Dimensão Subjetiva do Tempo - O tempo tem uma dimensão objetiva e uma 

dimensão subjetiva em função do interesse pela atividade exercida.  
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Principais desperdiçadores de tempo e soluções 

Desperdiçadores Soluções 

 

Perfecionismo 

Realizar a tarefa o melhor possível, 

sabendo que o ótimo é, por vezes, 

inimigo do bom. 

 

Procrastinação 

Realizar, em primeiro lugar, as tarefas 

mais complexas. Decompor a tarefa em 

pequenas partes pode facilitar a sua 

realização. 

Incapacidade de delegação de tarefas Delegar. 

Distração por interrupções frequentes Fixar períodos de não interrupção. 

Trabalho sem planificação e priorização 

de tarefas 

Fixar objetivos diários e priorizar tarefas. 

Fadiga e falta de autodisciplina Harmonizar o trabalho com o tempo de 

lazer. Adquirir bons hábitos de trabalho. 

 

Realizar várias tarefas em simultâneo 

Fazer uma tarefa após outra, de forma 

sequencial e respeitando a prioridade 

estabelecida 

TÉCNICAS DE GESTÃO DO TEMPO 

Como ponto de partida para uma equilibrada gestão do tempo podemos começar por: 

 Definir o que é realmente importante; 

 Identificar as tarefas prioritárias e as que consomem mais tempo, sequenciando-as; 

 Executar uma tarefa de cada vez; 

 Eliminar, gradualmente, os desperdiçadores de tempo.  

BOM TRABALHO! 
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Nota:  Imagem  retirada da internet a título ilustrativo 


