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O tempo é o nosso recurso mais valioso, não se pode comprar 
e não se pode guardar para gastar mais tarde. O tempo 
simplesmente passa, queiramos ou não. Por isso a sua 
gestão é tão importante. Na verdade, o segredo não está na 
gestão de tempo, uma vez que ele passa sem podermos fazer 
nada, mas sim na gestão de nós mesmos, dos hábitos que 
otimizam a utilização o tempo. 

Os benefícios de conseguir aproveitar melhor o tempo são 
vários: menos stress, mais tempo de lazer, mais produtividade 

e qualidade de vida são alguns exemplos.

Iremos partilhar 13 estratégias para que consiga otimizar ao 
máximo o seu tempo. Algumas são mais simples, outras mais 
complexas, mas todas podem ser implementadas no dia a dia. 

Não há uma solução que sirva para todos, mas todos podemos 
encontrar uma solução.

No caminho desta descoberta, divirta-se!

NEWS
HEALTH

A gestão de tempo é algo com que muitas pessoas se debatem. 
Embora todos tenhamos 24 horas num dia, existem campeões 
da produtividade, pessoas que parece conseguirem fazer mais 
do que todos os outros. Qual é o seu segredo? 

Utilizam técnicas e estratégias de gestão e otimização de 
tempo, das quais iremos falar nesta newsletter. O primeiro 
passo para dominar estas técnicas é conhecê-las e, de seguida, 
aplicá-las.

Arregace as mangas, pois está no caminho de se tornar um 
mestre na gestão de tempo!

GESTÃO OU OTIMIZAÇÃO DE TEMPO?

GESTÃO DE 
TEMPO
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Ao definir objetivos saberá exatamente para onde quer 
ir. Para além de contribuírem para a gestão de tempo, os 
objetivos organizam todo o processo que o(a) levará ao 
que deseja.

Uma técnica conhecida para definir objetivos é a técnica 
SMART. De acordo com esta técnica os objetivos devem 
ser escritos e devem ser:

S – Específicos: defina claramente o que pretende 
alcançar.

M – Mensuráveis: esse objetivo deve permitir que consiga 
saber se o alcançou ou não.

A – Alcançáveis: deve ser algo desafiante mas que esteja 
dentro das suas capacidades e não algo totalmente 
irrealista.

R – Relevantes: deve ser algo importante que o(a) 
aproxima da sua visão.

T – Ter um prazo associado: deve definir um prazo para a 
execução desse objetivo.

Sabe quanto tempo gasta nas suas tarefas? Pois é, a 
maior parte das pessoas não sabe como gasta o tempo. 
Se souber quanto tempo dispende em cada tarefa, projeto, 
atividade, irá conseguir organizar melhor o seu trabalho 
e horários. Como se costuma dizer, só se consegue gerir 
aquilo que se consegue medir.

Utilize uma folha de papel, uma folha de cálculo ou um 
programa/aplicação específico para esse efeito. Durante 
uma semana registe tudo o que faz com o seu tempo. 

Desta forma, para além de saber claramente onde 
gasta o seu tempo, irá identificar as suas atividades 
desnecessárias. Até pode pensar que fica apenas 30 
minutos nas redes sociais e descobrir que… afinal são 60 
minutos por dia.

1. SABER ONDE GASTA O TEMPO

Depois de ter os seus objetivos escritos divida-os em pequenas 
ações. Trata-se de uma lista de tarefas para cada objetivo que 
mostra todos os passos que vai ter de dar para o alcançar.

Para além de o(a) ajudar a manter-se focado(a), também 
aumenta da motivação, pois vai acompanhando as suas 
pequenas conquistas.

2. TER OBJETIVOS

3. TRANSFORMAR OS OBJETIVOS  
EM TAREFAS

As ações/tarefas que definiu no ponto anterior terão de ser 
priorizadas, pois não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, 
certo? De acordo com o quadro abaixo, divida as tarefas em 4 
grupos.

- Urgente e importante: Fazer em primeiro lugar

Estas são situações às quais tem de dar resposta imediata 
(exemplo: algum email urgente, alguns telefonemas, reuniões).

- Não urgente e importante: Agendar

São as ações que o(a) vão fazer alcançar os seus objetivos. 
Devem ser programadas e deve passar a maior parte do seu 
tempo a executá-las.

- Urgente e não importante: Delegar

Estas são as tarefas que podem ser delegadas (ver ponto 7).

- Não importante e não urgente: Eliminar

Aqui estão alguns desperdiçadores de tempo, tarefas que não 
precisam ser realizadas e que podem ser eliminadas. 

No fundo, pretende-se minimizar as tarefas urgentes e as não 
importantes. Faça o seu melhor!

4. ESTABELECER PRIORIDADES
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FAZER AGENDAR

DELEGAR ELIMINAR
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Comece o seu dia a fazer as tarefas mais complicadas. Isto é 
priorizar. Mas é mais do que isso. É evitar adiar as tarefas de 
que não gosta tanto, ao que se chama procrastinar. 

De manhã temos mais energia e estamos em melhores 
condições de fazer essas tarefas. No final do dia, quando 
estiver cansado(a) muito provavelmente não as irá fazer. 
Quantas vezes é que isto já lhe aconteceu?

Por isso lembre-se: arrume os assuntos mais complicados logo 
pela manhã.

Sabendo os seus objetivos e as tarefas que precisa realizar, 
é tempo de planear. Planear é uma das melhores técnicas de 
gestão. Nem tudo acontecerá conforme o planeado, é certo, 
mas um bom plano de ação dá foco e consistência.

Planeie cada dia com antecedência, por exemplo, no dia 
anterior. Em apenas 15 minutos conseguirá organizar o dia 
seguinte e evitar perder tempo por não saber o que fazer. 

Faça uma lista com todas as coisas que pretende realizar no 
dia seguinte e coloque o tempo que irá demorar em cada tarefa. 
Pode parecer muito simples, mas vai ajudá-lo(a) a poupar muito 
tempo em distrações.

5. PLANEAR

Cada pessoa tem o seu limite, não é possível fazermos 
tudo o que os outros querem ou precisam. Isso só irá 
aumentar o stress e levar a burnout. Por isso é importante 
ser assertivo(a) e responsável quando aceita mais tarefas.   
Não há nada de errado em dizer que não. 

Os mesmos princípios se aplicam quando se trata de 
delegar. Se há alguém que sabe fazer melhor e de forma 
mais rápida, isso irá dar-lhe tempo para se concentrar 
naquilo que é importante para si e que sabe fazer bem. 
Pode ser necessário treinar alguém na tarefa antes de 
delegar. Isto implica um investimento de tempo que, a 
longo prazo, irá compensar.

6. COMEÇAR PELO MAIS DIFÍCIL

7. APRENDER A DIZER NÃO E  
A DELEGAR

Exatamente, não faça várias coisas ao mesmo tempo. Isso 
não ajuda a poupar tempo, pelo contrário. 

O seu cérebro funciona de forma mais eficiente quando 
está focado em uma só tarefa. Se salta de tarefa em tarefa, 
perde algum tempo a localizar-se na nova tarefa. Para além 
disso, ao fazer varias coisas ao mesmo tempo, vai perder 
capacidade de filtrar as informações mais importantes, 
o que fará com que resolva os problemas de forma mais 
lenta ou mesmo errada.

Existem vários estudos que mostram que fazer várias 
coisas ao mesmo tempo diminui a produtividade e 
aumenta o risco de fazer erros. Para além disso, um dos 
hábitos das pessoas altamente produtivas é fazerem uma 
coisa de cada vez. Siga o exemplo!

8. NÃO FAZER VÁRIAS COISAS AO 
MESMO TEMPO
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Ainda estamos a falar de foco, mas vale a pena explorar mais 
esta ideia.

Depois de eliminar as distrações que referimos anteriormente, 
concentre-se ao máximo no que está a fazer. É no estado 
de máxima concentração (sem qualquer distração) que as 
suas capacidades cognitivas aumentam, que terá máximo 
rendimento e criatividade. É nessa altura que consegue 
melhorar as suas competências e fazer coisas incríveis.

O contrário disto é trabalhar a meio gás, com muitas distrações, 
fazer várias coisas ao mesmo tempo, não avançado muito nos 
seus objetivos (muito do seu tempo é passado desta forma, 
certo?). 

Quando trabalha totalmente concentrado(a) demora uma hora 
numa tarefa. Quando trabalha a meio gás precisa de duas para 
a completar. Ou seja, chega ao final do dia e fez metade do que 
poderia ter feito. Assim vão aumentando tarefas para fazer e o 
seu stress também.

Para evitar esta perda de tempo elimine todas as distrações, 
faça uma coisa de cada vez e dedique a sua máxima atenção à 
tarefa em curso por um determinado intervalo de tempo.

Foco não é apenas fazer uma coisa de cada vez, conforme 
explicamos na dica anterior. É eliminar as fontes de distração. 
Aquelas que vão interromper o seu trabalho e que lhe vão fazer 
perder tempo quando voltar ao que estava a fazer.

Exemplos de interrupções são notificações de emails, de 
telemóvel, de redes sociais, interrupções de colegas. Diminua-
as  sempre que lhe for possível.

Vale a pena limitar a sua presença nas redes sociais, pois estas 
tiram-lhe muito tempo, concentração e, na grande maioria das 
vezes, não acrescentam valor ao que está a fazer. 

9. FOCO

Gerir o tempo também é gerir a sua energia.

Ao longo do dia de trabalho intercale os períodos de 
máxima concentração com pausas curtas. Durante as 
pausas levante-se, ande um pouco, respire fundo, olhe no 
horizonte, pense noutros assuntos e relaxe. Esta pausa é 
uma parte importante da sua produtividade. 

Por cada hora de máxima concentração, faça uma pausa 
de 5 a 10 minutos.

Para além das pausas, vale sempre a pena relembrar a 
importância que o sono tem na gestão de tempo. Sono de 
qualidade permite ser mais produtivo, aprender mais rápido 
e resolver mais facilmente os problemas que surgem.

O exercício físico é também uma excelente forma de 
aumentar a energia. Alivia stress, aumenta a oxigenação e 
ajuda-o(a) a pensar noutras coisas. Faça mais exercício e 
comprove como a gestão dos seus dias melhora.

10. EVITAR TRABALHAR A MEIO GÁS

11. GERIR A SUA ENERGIA

Comunicar de forma assertiva é fundamental. Se não 
transmite os seus planos, objetivos e necessidades de 
forma clara as pessoas poderão não entender bem e não 
fazer aquilo que é suposto. Como consequência surgem 
imprevistos, falham-se prazos e a gestão de tempo fica 
comprometida.

11. COMUNICAR



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

« Concentre-se em ser produtivo, em vez de estar ocupado. »

Tomothy Ferris
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Terminou a tarefa ou alcançou o seu objetivo? Então ofereça a 
si mesmo(a) uma recompensa!

Grande ou pequena, não importa. Faça alguma coisa que gosta, 
celebre, ouça a sua música favorita, vá tomar um café com um 
amigo, vá ver aquele filme que tem adiado ver ou simplesmente 
não faça nada, apenas ofereça-se um tempo para relaxar.

Pequenas recompensas aumentam a motivação para continuar 
e dão um sentido ao seu esforço. Não se trata só de alcançar 
objetivos, mas de aproveitar a vida ao longo desse caminho. A 
felicidade está no caminho! 

13. RECOMPENSA

Uma técnica muito conhecida é o Pomodoro (palavra italiana 
que significa tomate). É inspirada no cronómetro de cozinha 
com forma de tomate. A ideia é muito simples: trabalha no 
máximo da sua concentração durante 25 minutos e descansa 
3 a 5 minutos. Depois de 4 períodos de trabalho (4 Pomodoros) 
tem um descanso maior de 15 a 30 minutos para recarregar as 
suas baterias. 

Um simples cronómetro ajuda-o(a) a cumprir esta estratégia 
mas também existem aplicações que contabilizam o tempo. 
Desta forma consegue trabalhar com foco e ter os intervalos 
necessários. 

Existem também muitas aplicações e programas que ajudam 
na gestão de tempo e de projetos. Opções não faltam. Pode 
experimentá-las mas tenha a atenção de não se distrair mais 
com elas.

OUTRAS IDEIAS E TÉCNICAS

Depois de começar a implementar estas estratégias vai querer fazer cada vez melhor.  
A sua produtividade vai aumentar, sentirá que aproveita melhor o seu tempo e conseguirá fazer  

aquelas coisas que tem adiado por falta de tempo.
Prometemos que vai valer a pena!
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