Corporate Training
com GTD®

Formação e Consultoria em
Organização e Produtividade
para Empresas e Organizações

Estará a retirar o output ideal dos seus recursos humanos? Estará a sua
equipa a agir com estratégia e trabalhar com inteligência para maximizar
resultados e diminuir o stress e o tempo necessário para os atingir?
GTD® tornou-se uma referência para os profissionais que querem alcançar
o pico da sua produtividade ao mesmo tempo que reduzem a sensação de
sobrecarga e aumentam a sua qualidade de vida. Isto porque garante:
✔

Mais tempo criativo

✔

Melhor definição de prioridades de tarefas

✔

Foco estratégico e visão

✔

Capacidade de lidar com um número crescente de responsabilidades

✔

Mais energia livre para outros aspectos importantes da vida

Desde pequenos grupos de trabalho a grandes empresas adaptamos as
formações GTD® in-house para darem resposta às suas necessidades.

Uma solução “chave-na-mão” à medida da sua organização

As formações GTD para empresas são cuidadosamente preparadas para
encaixarem nas necessidades dos seus colaboradores, cultura da empresa
e ferramentas e processos de trabalho.
Além disso, as formações GTD para empresas incluem também sessões
práticas hands-on, que garantem aos participantes um início rápido com a
metodologia Getting Things Done, acelerando o processo de adopção e
obtenção de resultados.
Dependendo das necessidades e número de participantes, estas sessões
práticas podem ser realizadas em diferentes formatos, tais como sessões
de coaching individuais mais especializadas ou sessões de prática e
implementação em grupo.
A versatilidade e universalidade de GTD garante que os seus benefícios
podem ser ganhos seja qual for o ambiente de trabalho e exigências
diárias.

Estas são apenas algumas das organizações portuguesas que já
trabalham de uma forma mais inteligente

Dê o primeiro passo em direcção a uma
nova forma de trabalhar

Peça hoje uma proposta ou mais informações:
Nuno Donato
email: nuno.donato@wiseaction.pt
tel: 966 956 602

Saiba mais sobre GTD e a WiseAction em
www.wiseaction.pt

GTD® e Getting Things Done® são marcas registadas da
David Allen Company.

