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AGENDA PRO 

Sobre o projeto: 

A Agenda Pro é uma companheira de viagem. Estará ao seu lado para o ajudar a ter uma visão 360 da 

sua vida pessoal e profissional – a compreender como equilibrá-las. Ajudá-lo-á na gestão da sua carreira 

profissional, a criar hábitos e rotinas, na gestão e otimização do tempo, a redefinir prioridades, na 

definição de objetivos e no planeamento de tarefas e projetos. 

Contém inúmeras ferramentas, instrumentos, matrizes, técnicas, aplicações e checklists para aumentar 

a produtividade. 

Em formato argolas com capa dura e papel marfim 

 

P.V.P.: 18,90€ | Mais informações em www.vasco.digital/agendapro.   

É uma edição com 477 páginas e impressão a duas cores: preto e laranja. Foram escolhidos materiais 
de qualidade e adequados para um fácil manuseamento da agenda, para ser a sua companheira de 
trabalho todos os dias, com um aspeto elegante e distinto. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=63H_ETftXow  
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É também uma fonte de informação, com mais de mil datas comemorativas. Estão assinaladas nos dias 
respetivos, mas também tem duas listagens no início de cada mês, separando as fixas das móveis, para 
que estas possam ser assinaladas de acordo com a fórmula de cálculo. Por essa razão, esta edição 
perpétua pode ser utilizada em qualquer data de qualquer ano. 

Tem ainda uma lista das datas comemorativas, organizadas por categorias para facilitar a sua consulta 
de acordo com o objetivo do leitor. 

Destacámos 10 benefícios da Agenda Pro:  

1. Aumenta a produtividade e poupa tempo. 

2. Visão 360 da vida pessoal e profissional. 

3. Diversas checklists para aumentar desempenho. 

4. Ferramentas digitais práticas. 

5. Modelos prontos a utilizar. 

6. Instrumentos para planeamento. 

7. Mais de 1000 datas comemorativas. 

8. Mais de 180 dicas práticas. 

9. Mais de 180 reflexões. 

10. Agenda diária, válida para utilizar em qualquer ano. 
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A quem se dirige? 

Esta agenda dirige-se a qualquer profissional que queira aumentar a sua produtividade, como sendo 

consultores, diretores, gestores, empreendedores, professores, profissionais liberais, estudantes - 

todos os profissionais com interesse em fazer mais em menos tempo. 

 

 

Dimensões: 197 x 133 x 25 mm. Peso: 600 gramas. ISBN: 978-989-54958-8-7 

Número de páginas 477. Capa dura com letras e argolas douradas, elástico preto.  

Impressão a duas cores (preto e laranja). 
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Sobre o autor: 

Vasco Marques é licenciado e mestre em Gestão e Negócios, pela Atlântico Business School. Tem um 

MBA com especialização em Sistemas de Informação e e-Business.  

Consultor, formador e docente em pós-graduações e formações executivas de referência. Fundou a 

empresa Web2Business, onde desenvolve soluções de Marketing Digital, consultoria e formação com 

certificação no regime online e presencial. 

Com mais de 15 anos de experiência, já realizou e participou em centenas de eventos relacionados 

com Marketing Digital, em todos os distritos de Portugal e em outros países.  

Fundou a Vasco Marques – Digital Academy, proporcionando formações de especialização ou 

acessível através de plano de subscrição.  

Autor dos livros Marketing Digital de A a Z, Marketing Digital 360, Redes Sociais 360, Vídeo Marketing, 

Agenda de Marketing e Redes Sociais e Agenda Pro. Mais informações em www.vasco.digital/minicv  

 

Contactos para mais informações:  

Vasco Marques - 93 648 8149  vasco@web2business.pt   

Sobre o livro: www.vascomarques.digital/products/agenda-pro  
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