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NEWS
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BENEFÍCIOS DE TER MAIS  EQUILÍBRIO ENTRE A VIDA E O TRABALHO

O trabalho faz parte da vida. No entanto, pode ser desafiante equilibrar a atividade profissional com as outras partes da vida. Alcançar 
este equilíbrio significa ter controlo sobre o trabalho e ainda assim ter o tempo que cada um considera necessário para recuperar e 
desenvolver os seus próprios interesses. No fundo significa ter uma experiência de vida mais satisfatória. 

Como conseguir isso? É o que vamos abordar nesta newsletter.

Para alcançar mais equilíbrio entre a vida e o trabalho é necessário fazer ajustes. Por isso, esta é uma newsletter com muitas perguntas 
para si. Estas perguntas servirão de reflexão para o(a) ajudar a definir as mudanças e as ações necessárias para alcançar a vida que 
deseja! 

EQUILÍBRIO ENTRE A VIDA  
E O TRABALHO

Redução do stress.

Aumento dos níveis de satisfação e 
felicidade.

Mais tempo livre.

Melhoria dos relacionamentos.

Aumento da concentração.

Mais energia.

Melhoria da saúde e bem-estar.
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O QUE É O EQUILÍBRIO ENTRE A VIDA E O TRABALHO?

O equilíbrio entre a vida e o trabalho 
diz respeito à necessidade que todos 
temos de dedicar tempo ao trabalho e 
também desenvolver atividades fora do 
ambiente de trabalho, tal como a vida 
familiar, atividades de tempos livres, 
comer, dormir, organizar a casa, estar 
com os amigos, entre outras.

A palavra “equilíbrio” não implica uma 
separação entre o trabalho e o resto da 
vida, mas sim a capacidade de gestão 
das diferentes áreas, responsabilidades 
e interesses.

Para a maior parte das pessoas ter uma 
vida equilibrada significa ter tempo 
para a sua família, para o seu trabalho 
e para as atividades de tempos 
livres. Significa também ter recursos 
financeiros suficientes para suprir as 
suas necessidades e desejos.

No entanto, atualmente o trabalho 
ocupa uma parte importante dos 
nossos dias e no tempo que sobra é 
necessário encaixar muitas atividades 
e responsabilidades. 

Para dar resposta a tudo isto, por vezes 
sacrificamos alguma área da nossa 
vida, como o sono, a alimentação ou 

mesmo a família, o que muitas vezes 
prejudica o equilíbrio que procuramos.

Por outro lado, a definição de vida 
equilibrada e satisfatória é um conceito 
muito individual, cada pessoa tem a 
sua definição.

O que é para si uma vida equilibrada 
e satisfatória?

Tire uns momentos para refletir sobre 
esta questão. Responder a esta 
pergunta também significa saber, ou 
descobrir, o que é importante para si. 

Escreva num papel a resposta a essa 
pergunta, sabendo que esta resposta 
vai mudando ao longo da nossa vida, 
pois a vida é uma constante mudança.

Lembre-se também que a perfeição não 
existe. O hábito de procurar a perfeição 
pode ser contraproducente e causar 
frustração. Desejar que tudo esteja 
perfeito não é realista. 

Em vez de procurar a perfeição procure 
a melhoria contínua, procure melhorar 
todos os dias numa determinada área, 
nem que seja só um pouco.
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Se na secção anterior definiu o que é para si uma vida 
equilibrada, nesta vai avaliar a sua vida no momento presente.

No que diz respeito ao equilíbrio entre a vida e o trabalho, como 
é que está a sua vida agora? Quais são as áreas em que sente 
que existe equilíbrio e aquelas onde não existe esse equilíbrio?

Para ajudar a ver melhor o seu ponto de situação, divida a sua 
vida em várias áreas, que são as áreas que fazem sentido para 
si. Tais como:

TRABALHO

FAMÍLIA

SAÚDE

ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

FINANÇAS

RELACIONAMENTOS

Estes são apenas alguns exemplos, pode fazer sentido para si 
acrescentar “Espiritualidade”, "Desenvolvimento Pessoal”, ou  
mesmo dividir a área da "Saúde" em "Alimentação" e "Exercício 
Físico". Esta é uma lista feita à sua medida. Acrescente e tire 
áreas conforme faça sentido para si.  Escreva essa lista num 
papel. 

De seguida, classifique de 0 a 10 a satisfação/equilíbrio que 
sente em cada dimensão, sendo 0 nenhuma satisfação/
equilíbrio e 10 total satisfação/equilíbrio.

As áreas com menor classificação serão as áreas onde precisa 
fazer alguns ajustes. Para essas áreas escreva à frente o que 
pode fazer para melhorar essa situação. Escreva tudo o que se  
lembrar. 

De todas essas ações que escreveu, escolha aquelas que 
acredita que vai conseguir realizar. Dessas, o que é que pode 
começar a fazer desde já? Então comece, esse é o seu plano 
de ação!

Um conselho: não procure 
mudar tudo ao mesmo 
tempo. Se identificar várias 
áreas que precisam de ser 
melhoradas comece por 
uma e ajuste uma de cada 
vez. Devagar se vai ao longe!

Dê pequenos passos

QUAL É SEU O PONTO DE SITUAÇÃO?

"Quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho serve!” - Alice no País das Maravilhas
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Por esta altura deve estar a pensar: 
“Para fazer essas mudanças preciso de 
ter mais tempo!”.

Sim, por vezes precisamos de mais 
tempo, ou melhor, de organizar melhor 
o tempo. Organização é a palavra-
chave. Por isso, aqui ficam algumas 
estratégias de gestão e organização de 
tempo:

1) SAIBA ONDE GASTA O SEU TEMPO

Para começar, faça uma lista com todas 
as coisas que fez, por exemplo, no dia 
anterior. Depois, à frente de cada tarefa 
coloque o tempo dedicado à mesma. 

É importante que seja realista e 
sincero(a). Procure lembrar-se de todas 
as tarefas diárias e estime com rigor o 
tempo de dedica a cada uma delas.

2) DETERMINE AS SUAS PRIORIDADES

Dessa lista, defina o que é realmente 
importante e que não pode deixar 
de ser feito por si. Essas são as suas 
prioridades, às quais deve dedicar foco 
e atenção. Para tal pode ser necessário 
aprender a dizer que não.

3) DEIXE DE FAZER O QUE PODE SER 
FEITO POR OUTRA PESSOA

Dessas tarefas, quais são aquelas que 
podem ser delegadas, ou seja, que 
podem ser feitas por outra pessoa? É 
possível delegar? Então delegue!

4) DEIXE DE FAZER O QUE É 
DESNECESSÁRIO

Volte para a lista de tarefas diárias. 
Dessas tarefas, identifique aquelas 
que não são necessárias nem sequer 
importantes. Essas tarefas são os 
desperdiçadores de tempo. 

Por exemplo, para a maior parte 
das pessoas as redes sociais são 
verdadeiros desperdiçadores de 
tempo. É o seu caso? Ou, por outro 
lado, vê demasiada televisão? Dessas 
atividades, o que é que poderia 
simplesmente deixar de fazer?

Faça as contas!

Até agora descobriu de que forma 
distribui o seu tempo ao longo do dia  

e identificou duas formas de  
poupar tempo:  

1) Tarefas que podem ser feitas por 
outra pessoas e  

2) Coisas que não são úteis e que  
pode deixar de fazer.  

Quanto tempo é que já poupou até 
agora? 

5) APRENDA A TER MAIS FOCO

Ao contrário do que se possa pensar, 
fazer várias coisas ao mesmo tempo 
não é uma forma de poupar tempo, pelo 
contrário. 

Está provado que, quando a nossa 
atenção salta de tarefa em tarefa há 
um tempo de ajuste à nova tarefa que 
poderia ser poupado se houvesse foco 
em uma tarefa apenas. 

Evite ao máximo fazer várias coisas ao 
mesmo tempo e evite distrações que 
desviem o foco da tarefa em curso. Por 
exemplo, para evitar ser perturbado(a), 
pode tirar o som do telemóvel ou 
desligar os emails.

FAÇA PAUSAS

6) FAÇA PAUSAS

Sim, leu bem! Para aumentar a sua 
produtividade é importante que faça 
pausas regulares ao longo de um dia de 
trabalho. 

As pausas vão permitir que corpo e 
mente recuperem e quando retomar a 
tarefa terá energias redobradas e mais 
inspiração. 

PRECISAMOS DE MAIS TEMPO OU  
DE MENOS COISAS PARA FAZER?
Melhorar a gestão de tempo
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Por vezes não conseguimos dar resposta a todas as tarefas, não por falta 
de tempo mas por falta de energia. Todas as tarefas exigem um gasto de 
energia! 

Como estão os seus níveis de energia? Tem energia suficiente para fazer 
as coisas que gosta de fazer? Tem energia suficiente para dar o seu 
melhor no trabalho? Tem energia suficiente para dedicar à família?

Não? Então faça uma lista com 5 coisas que pode fazer para melhorar os 
seus níveis de energia. Aqui ficam algumas sugestões:

• Melhorar a sua alimentação, incluindo mais fruta,  
legumes e cereais integrais.

• Beber 1,5 litros de água por dia.

• Fazer desporto.

• Melhorar a qualidade do seu sono.

• Ser grato(a) pelo que existe na sua vida.

• Agendar tempo para fazer o que gosta.

Quando tem mais energia o seu trabalho corre melhor, os seus 
relacionamentos melhoram, as pessoas procuram mais a sua companhia 
e sentirá que tem mais controlo sobre a sua vida. Por isso, gerir a sua 
energia também é gerir a sua vida.

Este talvez seja um dos grandes desafios 
dos tempos atuais: desligar a internet. 

A tecnologia melhorou a nossa vida de 
muitas formas e até possibilita trabalhar 
em casa, que é uma estratégia possível para 
melhorar o equilíbrio entre a vida e o trabalho.

No entanto, por outro lado, a tecnologia criou 
a ligação constante ao trabalho e ao mundo. 

As notificações do telemóvel são uma 
distração que nos rouba tempo precioso e 
aumentam os níveis de stress e ansiedade. 
Por vezes, o melhor a fazer é desligar o 
telemóvel e aproveitar o momento!

Quais são os sites onde perde mais tempo? 
São as redes sociais? As lojas online? São os 
vídeos?

De que forma poderia utilizar melhor esse 
tempo?

Ao desligar-se da internet vai conseguir 
ganhar tempo, concentrar-se mais e reduzir 
stress.

CUIDANDO DE SI EM PRIMEIRO 
LUGAR

A INTERNET E A 
LIGAÇÃO 7/24



14 FORMAS DE TER MAIS EQUILÍBRIO

Os nossos conselhos não dispensam a consulta de um profissional de saúde. 

Nesta newsletter foram referidas várias dicas para aumentar o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Para descobrir o que precisa ajustar 
na sua vida é necessário refletir e, de seguida, agir. Acima de tudo, compreenda que há momentos de maior equilíbrio e momentos de 
menor equilíbrio.  Em resumo, estas foram as estratégias abordadas:
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Olhe para a sua vida de uma forma 
realista. Defina as suas prioridades.

Foque-se nas atividades e nas 
pessoas que são importantes. Delegue!

Identifique os  
desperdiçadores de tempo.

Deixe de fazer o que  
não é necessário.

Desligue-se da Internet. Evite distrações,  
aumente o foco.

Faça pausas durante o trabalho. Não procure a perfeição, procure  
o progresso.

Seja flexível pois a mudança  
é contínua.

Para ter mais energia tenha um  
estilo de vida saudável.

Agende atividades que o(a) fazem 
feliz.

“A vida é como andar de bicicleta. 
Para manter o equilíbrio é preciso 

estar sempre em movimento.” 

Albert Einstein

Faça pequenas mudanças de  
cada vez.

S.A.  Segurança e Saúde do Trabalho 
Segurança Alimentar | Formação

geral@interprev.pt
www.interprev.pt

  808 303 859


