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PORQUÊ  
DESLIGAR?

Quando os dispositivos eletrónicos deixam de ser meras ferramentas 
e passam a ser o centro da nossa vida, deve soar o alarme. 
É preciso parar para pensar.

Atualmente, vivemos grande parte 
do nosso tempo ligados em rede.  O 
ritmo e os compromissos da vida diária 
assim o exigem. Mas, para nosso bem e 
para o bem dos que vivem connosco, é 
importante encontrar oásis de tempos e 
lugares que nos permitam “desligar as 
tomadas” de forma saudável, sempre 
que necessário. Nas próximas páginas, 
falamos de como é útil reaprendermos 
a viver sem tecnologias... pelo menos, 
durante algum tempo.

Um pau de dois bicos

Os recursos tecnológicos permitem-nos 
realizar mais tarefas num mesmo prazo, 
contribuindo para aumentar a nossa 
produtividade e eficiência a nível profis-
sional. Também podem libertar tempo 
para nos dedicarmos a atividades pes-
soais, familiares e sociais e potenciam 
os relacionamentos, mesmo à distância. 
Contudo, muitas vezes dispensamos-
-lhes grande parte do dia. Contribuem 
para que vivamos a um ritmo acelerado, 
com mais exigências, e desviemos a 
nossa atenção de assuntos importantes, 

aumentando o stresse e a insatisfação. 
Assim, torna-se cada vez mais difícil 
“desligar” ao longo do dia, reservando 
espaço para os que nos rodeiam e para 
nós mesmos. 

Em suma, apesar de os avanços tecno-
lógicos nos facilitarem a vida, também 
requerem uma boa capacidade de ges-
tão da sua utilização e a conciliação com 
as nossas prioridades. Torna-se assim 
fundamental (re)encontrar um bom equi-
líbrio do tempo que dedicamos às dife-
rentes áreas da nossa vida.

O que dizem os números?

De acordo com a Anacom, em 2018, 
96,5% dos residentes em Portugal com 
mais de dez anos tinham telemóvel. Por 
outro lado, segundo um inquérito da 
DECO PROTESTE realizado em 2014, 
sete em cada 10 utilizadores revelavam 
já que a vida profissional ou académica 
dependia muito das novas tecnologias 
e um em cada quatro confessava que 
a vida privada também estava sobre-
maneira dependente do computador, 
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do tablet ou do telemóvel, sendo este 
problema mais prevalente entre jovens, 
com quase metade dos utilizadores 
entre os 18 e os 25 anos a revelar sinais 
preocupantes.

Um inquérito recente a 66 mil jovens, 
levado a cabo pelo SICAD (serviço do 
Ministério da Saúde que avalia os com-
portamentos aditivos e as dependên-
cias), concluiu que o número de jovens 
de 18 anos com problemas pelo uso 
da internet (25,9%) é já superior aos 
que afirmam tê-los devido ao consumo 
de álcool (21%) ou drogas (9%). Baixo 
rendimento na escola ou no trabalho, 
mal-estar emocional e problemas de 
comportamento em casa são as conse-
quências mais vezes relatadas por pas-
sarem muito tempo online. O  mesmo 

estudo revela ainda que parte do tempo 
em que os jovens estão na internet é 
passado a jogar: a maior proporção de 
jovens joga até 3 horas por dia, seja 
durante a semana ou ao fim de semana, 
sendo que 10% confessam jogar durante 
6 horas ou mais por dia.

Nas situações mais graves, o utilizador 
tende a isolar-se cada vez mais e a mos-
trar sinais de tristeza, alterações dos 
padrões alimentares e de sono, agres-
sividade, esgotamento e depressão. 
Os “viciados” nas novas tecnologias 
perdem interesse por outras atividades 
que anteriormente lhes davam prazer, 
mantendo o comportamento, apesar 
de estarem conscientes das suas conse-
quências negativas. Trocam a vida real, 
o convívio, os desportos, os momentos 

NOMOFOBIA NO DICIONÁRIO

“Nomofobia” é a tradução do termo inglês “Nomophobia”, por alusão 
à expressão “No more phone phobia”, que descreve a ansiedade ou 
mesmo o pânico que se instala quando não se pode usar o telemóvel 
ou estar online. O facto de esta palavra ter sido incluída em 2018 no 
Cambridge Dictionary, tendo sido eleita como uma das palavras do ano, 
mostra o quanto esta situação tem adquirido importância nos nossos dias. 
O utilizador “nomofóbico” mostra ansiedade e irritabilidade ou sente-se 
mesmo desesperado na falta de wi-fi. E sente alívio e conforto emocional 
quando está online. 
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de lazer e as relações cara-a-cara pelo 
mundo virtual. O computador, a internet 
e o smartphone passam a ser o principal 
(ou o único) centro de interesse.

Geralmente, a solução passa pela adap-
tação do estilo de vida ou pela prática 
de exercício físico. Nos casos de verda-
deira dependência face à internet, onde 
o indivíduo apresenta níveis elevados 
de ansiedade e depressão, poderão 
ser necessários psicofármacos e/ou 
psicoterapia. A grande diferença, por 
exemplo, face às drogas, é a impossibi-
lidade de manter a abstinência: hoje em 
dia, é impossível estar completamente 
“desligado”. É necessário (re)aprender 
a usar estas ferramentas, sem cair nos 
excessos, e (re)encontrar o gosto pelos 
relacionamentos e atividades do mundo 
real.

Consulte o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Depen-
dências (www.sicad.pt) para obter infor-
mação e orientação sobre tratamentos.

AUTOAVALIAÇÃO DIGITAL

Identifica-se com alguns dos sinais 
de alarme referidos na página ao 
lado? Aponte o número de vezes e 
as razões por que usa o telemóvel, 
o tablet e a internet durante cerca 
de duas semanas e verifique 
quantas conversas, trocas de 
mensagens e outras utilizações 
terão sido essenciais. Ao reduzir o 
tempo que passa nos ecrãs, estará 
a ganhar tempo para si. 
Este guia não visa a questão do 
uso aditivo dos ecrãs, mas apenas 
dar algumas pistas para se libertar 
do seu uso excessivo, nem que 
seja pontualmente, e ganhar 
tempo para si, para a família, para 
os amigos, para as atividades que 
lhe dão prazer e para o descanso.
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SINAIS DE DEPENDÊNCIA

(Os hábitos e os pensamentos reveladores 
de risco mais frequentes entre os inquiridos)

 INTERNET 
Fico online mais tempo do que o previsto 33% 

Consulto o e-mail antes  
de fazer qualquer outra tarefa 29% 

A minha vida sem internet seria vazia 10% 

Deixo de fazer  
tarefas domésticas para ficar na net 10% 

Dou por mim a pensar  
“só mais uns minutos online” 7% 

 TELEMÓVEL 
Está sempre ligado  
e levo-o comigo para todo o lado 71% 

Emocionalmente,  
seria muito difícil deixar de o usar 23% 

Uso-o mesmo em situações  
que podem ser perigosas 23% 

Antes, pensava não ser normal  
usá-lo tanto tempo como o faço hoje 19% 

Já dei pouca atenção  
a pessoas por estar a usá-lo 15%

 FACEBOOK 
Sinto uma necessidade  
cada vez maior de usar o Facebook  14% 

Passo muito tempo a pensar no Facebook 11% 

Tento reduzir  
o tempo no Facebook, mas sem sucesso 9% 

Fico agitado ou perturbado  
quando não tenho acesso 8% 

Uso o Facebook para esquecer  
problemas pessoais 8% 

AGARRADOS À TECNOLOGIA

(Período mínimo semanal dedicado à 
tecnologia por um quarto dos inquiridos)

SEMANA

42 horas de atividade 
na internet, com 
um mínimo de 
seis horas diárias

SEMANA

28 horas a utilizar o 
telemóvel, com um mínimo 
de quatro horas diárias 

SEMANA

11 horas de interação 
nas redes sociais, 
com um mínimo de 
hora e meia por dia 

2166 CIBERNAUTAS CONFESSAM

Um quarto dos portugueses faz um uso exces-
sivo da internet e revela sinais de dependên-
cia, como alterações de humor, do sono e na 
alimentação. Sofre ainda quebras de rendi-
mento profissional ou escolar, segundo um 
inquérito da DECO PROTESTE a mais de dois 
mil portugueses entre os 18 e os 64 anos.
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Grande parte do dia é passado em con-
tacto com luzes LED, seja no computa-
dor, tablet e telemóvel ou em diferentes 
ambientes. Os dispositivos LED emi-
tem radiação ótica que não penetra no 
corpo, mas existiam dúvidas se poderia 
danificar os olhos e a pele consoante o 
tempo de exposição, o comprimento 
de onda e a intensidade da luz. Estu-
dos recentes mostram que o brilho dos 
ecrãs LED é inferior a 10% da quanti-
dade máxima dos limites de segurança 
estabelecidos para proteger a retina 
de lesões. Ou seja, os aparelhos que 
usam LED não representam risco para 
os olhos em uso normal.

Contudo, existem algumas evidências 
de que as luzes LED à noite (emitidas 
pelos ecrãs) podem afetar o ritmo cir-
cadiano e influenciar a qualidade do 
nosso repouso. O ritmo ou ciclo circa-
diano corresponde ao nosso relógio 
biológico ao longo de 24 horas. Deter-
mina períodos de maior ou menor 
energia, em função da luminosidade 
externa. A melatonina, a hormona que 

induz a sonolência, é secretada quando 
o nervo ótico deteta uma redução da 
luz. Ficar à frente de ecrãs à noite pre-
judica, assim, a produção de melato-
nina, podendo ser uma causa de insó-
nias e de dificuldades para adormecer. 
Está provado que os ecrãs estimulam o 
cérebro e prejudicam o sono. Por isso, 
é preferível desligar as notificações de 
e-mail ou de mensagens à noite para 
não interromper o descanso ou, melhor 
ainda, desligar o telemóvel e usar um 
simples despertador para acordar.

Portugueses às voltas na cama

Segundo um inquérito da DECO PRO-
TESTE de 2016, cujos resultados publi-
cámos na revista TESTE SAÚDE, quase 
dois terços dos portugueses dormem 
mal. Dos participantes no estudo, 59% 
referiam ter dificuldade em adormecer, 
estando o uso de ecrãs até tarde e o 
sedentarismo associados a este tipo de 
insónia. Cerca de 20% confessava usar o 
smartphone ou o tablet na cama.

ECRÃS A MAIS,  
DESCANSO A MENOS

Na hora de se deitar, evite levar o telemóvel para a cama, bem como 
ficar ao computador ou a ver televisão até tarde. Com a invasão das 
tecnologias na nossa vida, tornou-se mais difícil “desligar”, o que 
contribui para gerar stresse. Aqui ficam algumas dicas para noites 
repousantes e aprender a relaxar em períodos atribulados. 



9LIBERTE-SE DOS ECRÃS

Várias outras investigações mostram 
que dormir é essencial para a saúde e 
nunca uma perda de tempo. A curto 
prazo, a falta de sono gera um estado 
emocional instável e afeta as capacida-
des de trabalho e de concentração, o 
tempo de reação, o raciocínio lógico 
e a capacidade para tomar decisões. 
Também aumenta o risco de acidentes. 
Com o acumular, a privação do sono 
tem repercussões devastadoras: reduz 
as defesas do organismo, aumenta o 

risco de problemas cardiovasculares 
(hipertensão, AVC e enfarte do mio-
cárdio), obesidade e diabetes. Alguns 
estudos associam ainda a falta de des-
canso com alguns cancros, como o 
colorretal e o da mama. Por isso, nunca 
deixe arrastar problemas de sono nem 
corte, por sistema, nas horas de des-
canso necessárias. E lembre-se de que 
as crianças devem dormir, pelo menos, 
10 horas, os adolescentes, 8, e os adul-
tos, 7 horas.

ECRÃS A MAIS,  
DESCANSO A MENOS

À noite, as luzes LED emitidas pelos ecrãs afetam o ritmo circadiano, estimulam o cérebro e 
prejudicam a qualidade do sono.
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CONSELHOS PARA NOITES REPOUSANTES

•  Procure deitar-se e acordar à mesma 
hora, incluindo ao fim de semana.

•  Não fique a ver televisão nem 
use ecrãs até tarde (computador, 
tablet ou smartphone). 

•  Esforce-se por manter o peso 
adequado para si. 

•  Durma num quarto confortável, 
calmo, escuro e com a temperatura 
adequada.

•  Evite jantares pesados, bebidas 
alcoólicas ou estimulantes, como 
chá ou café, nas quatro horas antes 
de se deitar.

•  Não fume nas duas horas antes 
de ir para a cama.

•  Não ingira líquidos antes de se deitar, 
para limitar as idas à casa de banho.

•  Pratique exercício físico 
regularmente, mas não nas duas 
horas que precedem o sono.

•  Quando possível, faça uma 
pequena sesta para aumentar a 
produtividade, mas não de mais 
de 20 a 40 minutos, sob pena 
de entrar em fases profundas 
do sono e causar sonolência ao 
acordar.

•  Não tome medicamentos para 
dormir por iniciativa própria.

•  Antes de se deitar, procure uma 
atividade relaxante, como ler uma 
revista ou um livro ou tomar um 
banho quente.

•  Apague a luz só quando a 
sonolência bater à porta.

Antes de se deitar, privilegie atividades 
relaxantes, como ler ou tomar  

um banho de imersão.
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Meditação e relaxamento

A meditação e o relaxamento são 
formas muito eficazes de diminuir o 
stresse, gerir momentos de tensão e 
aumentar a capacidade de atenção, 
concentração e coordenação psicomo-
tora. Estas atividades podem melhorar 
a qualidade de vida, diminuir a tensão 
arterial e aliviar os sintomas de depres-
são moderada, ansiedade e insónia. 

Por exemplo, é muito útil aprender a 
respiração pelo abdómen, pois esta 
está associada a um estado de relaxa-
mento e bem-estar (a respiração pelo 
peito é mais superficial e está ligada a 
situações de tensão e ansiedade). Para 
a treinar, coloque uma mão no peito 
e outra no abdómen e concentre-se 
nesta: deve subir e descer ao respirar, 
enquanto que a que está sobre o peito 
deve ficar praticamente parada.

A meditação consiste em estar sen-
tado num local calmo, durante 20 ou 30 
minutos (a posição do lótus não é indis-
pensável), e respirar profundamente 
pelo abdómen. Concentre-se na res-
piração ou numa ideia (uma palavra ou 
expressão), a que se chama “mantra”, 
ou ainda num objeto. De cada vez que 
o pensamento começar a dispersar-se, 
volte a centrar a sua atenção na frase, 
imagem ou objeto. A ideia é libertar a 
cabeça das obrigações e preocupações 
e serenar. No início, poderá ser difícil, 
mas, com o treino, acabará por conse-
guir “desligar-se” de tudo e descon-
trair. Descobrirá o quanto esta prática é 
benéfica para o seu bem-estar e o pode 
ajudar a gerir o stresse. Os adeptos da 
meditação afirmam que esta atividade 
ajuda a fazer mais com menos esforço. 
Se se der bem com este método e pre-
tender aperfeiçoá-lo, poderá ser útil 
procurar um professor.

A respiração pelo abdómen favorece o relaxamento e está ligada a uma sensação de bem-
-estar. A respiração pelo peito é mais superficial e associa-se a tensão e ansiedade. 
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As técnicas de relaxamento, ao des-
contraírem os músculos de forma cons-
ciente, ajudam também a descontrair a 
mente. O treino de relaxamento mus-
cular progressivo é dos mais estudados 
e os seus resultados estão particular-
mente comprovados. Promove a contra-
ção e descontração dos vários grupos 
musculares. Para um sono mais repara-
dor, comece o relaxamento pelos pés e 
acabe no rosto. Se o seu objetivo é ape-
nas gerir melhor o stresse, sem adorme-
cer, proceda na ordem inversa, ou seja, 
comece pelo rosto e termine nos pés. 
Para se dedicar a este exercício, esco-
lha um local calmo, na penumbra, use 
roupas largas e confortáveis e feche os 
olhos durante toda a sessão. Mantenha 

a contração de cada músculo durante 
10 segundos e liberte a tensão repen-
tinamente. No final, saboreie, durante 
alguns segundos, a sensação de calma 
e descontração que atingiu. Comece a 
movimentar as mãos, os braços e as per-
nas e abra os olhos. Estará com certeza 
mais tranquilo e relaxado.

  Sabia que... 
 
... dormir por sistema 
menos de 6 horas por noite 
aumenta em 48% o risco 
de doença cardíaca?

TREINO DE RELAXAMENTO MUSCULAR

•  Instale-se confortavelmente. Não é 
indispensável estar deitado para relaxar 
bem. É possível fazê-lo sentado e, até, com 
um pouco de prática, de pé.

•  Tome consciência de si próprio, isto é, sinta 
por exemplo os diferentes pontos em que o 
seu corpo fica em contacto com o chão.

•  Feche os olhos, respire normalmente e 
preste atenção ao simples ato de respirar.

•  Quando começar a sentir-se calmo e 
concentrado sobre si mesmo, tente relaxar 
cada grupo muscular do seu corpo (veja o 
esquema ao lado):
–  comece pelos músculos dos pés, 

da barriga das pernas e das coxas 
(empurrando os joelhos para trás); 

–  passe para os músculos das nádegas;
–  contraia os músculos do baixo ventre e 

do abdómen;
–  a seguir, os músculos das costas; 
–  estenda os braços, cerre os punhos e 

erga os ombros; 
–  contraia os músculos do rosto. 
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COMO FAZER  
PAUSAS DOS ECRÃS?

As pessoas que não estão dependentes 
do telemóvel ou da internet tendem a 
sentir-se mais satisfeitas e felizes do que 
as que já têm algum grau de dependên-
cia; eis, por isso, alguns conselhos para 
o ajudarmos a utilizar estas ferramentas 
de forma equilibrada.

•  Procure desligar o telemóvel uma hora 
ou duas antes de dormir. Aproveite 
para pôr a conversa em dia com o/a 
companheiro/a e família. Quando se 
deitar, em vez de ver filmes em strea-
ming ou fazer o scroll nos sites de 
notícias e redes sociais, aproveite para 
ler uma revista ou um livro.

•  Ao levantar-se, não ligue logo o tele-
móvel. Experimente fazê-lo todos os 
dias um pouco mais tarde. E, pontual-
mente, procure “esquecer-se” de o 
carregar ou deixe-o em casa quando 
sair para dar um passeio, fazer umas 
compras ou tomar um café .

•  De igual modo, é recomendável des-
ligar o telemóvel ou silenciar as noti-
ficações de mensagens e das redes 
sociais de vez em quando. É preferível 

programar alturas do dia para ver e 
responder às mensagens do que ser 
constantemente bombardeado pelas 
notificações e pela pressão de ter de 
responder na hora. Não tenha medo 
de perder um contacto urgente. Numa 
situação de verdadeira emergência, 
existe sempre a possibilidade das cha-
madas telefónicas.

•  Não se deixe levar pela pressão social. 
Muitos de nós participamos em gru-
pos de mensagens instantâneas, como 
os do Whatsapp. Estas aplicações são 
úteis para trocar informações, enviar  
alertas, agendar compromissos ou até 
partilhar piadas. Mas não tem de se sen-
tir obrigado a responder sempre que 
lhe enviam uma mensagem com receio 
de ofender alguém. Todos sabem que 
nem sempre é possível dar uma res-
posta imediata.

•  Se pretender estar contactável, mas 
sem a tentação de estar sempre a 
usar o telemóvel e as redes sociais, 
procure adquirir um aparelho à 
antiga, do tipo “tijolo”, sem acesso 
à internet. Com a falta de funcionali-

Quando toda a nossa rotina começa a girar à volta das tecnologias e 
nos apercebemos do tempo que isso nos rouba e da distância que cria 
entre nós e as pessoas que nos rodeiam, é chegada a altura de tomar 
algumas medidas um pouco mais decisivas.
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dades, não sentirá tanta necessidade 
de usá-lo. Em alternativa, desative os 
dados móveis e o wi-fi. Dessa forma, 
ficará apenas contactável por sms e 
chamadas.

•  Em alturas de especial stresse, por 
ter muito trabalho ou por estar em 
período de testes ou exames, ou 
simplesmente para poder dedicar-
-se a alguma atividade sem inter-
rupções, opte por colocar o telemó-
vel em silêncio ou no modo de voo. 
Desta forma, libertará a mente para 
poder focar-se na tarefa que está a 
desempenhar.

•  Reserve períodos de tempo para 
estar em família. Por exemplo, às 
refeições o telemóvel deve ficar longe 
da vista. Nos fins de semana, preveja 
um passeio ou uma ida à praia ou ao 
cinema, sem o uso do telemóvel.

•  Lembre-se de que também não con-
vém usar o telemóvel em eventos 
sociais, como uma refeição com ami-
gos, ou numa data especial com o 
parceiro, etc.

•  Tenha especial cuidado ao conduzir. 
Coloque o telemóvel no porta-luvas, 
pois este pode levar a distrações e 
originar acidentes graves. Enquanto 
peão, antes de atravessar a rua, 
levante sempre os olhos do ecrã.

•  Se o que o faz usar mais o telemóvel 
é o facto de gostar de ouvir música, 
experimente optar por outro tipo de 
dispositivo, como um rádio ou leitor 
de mp3.

 Se conseguir reduzir uma parte do 
tempo que dedica ao telemóvel e 
ao online, ganhará tempo para gerir 
melhor todas as tarefas do seu dia-a-dia, 
incluindo as necessárias horas de des-
canso. Porém, se chegar à conclusão de 
que estes conselhos são demasiado difí-
ceis de aplicar, talvez esteja na altura de 
programar umas férias detox.
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FÉRIAS DETOX: 
PORQUE NÃO?

Há alturas em que se sente já comple-
tamente sobrecarregado pela omni-
presença dos dispositivos eletrónicos, 
quase que perseguido pelo e-mail e 
pelas redes sociais, e cada vez mais des-
ligado do mundo real? Então pode estar 
na hora de fazer um corte radical. E a 
melhor forma de concretizar esse corte 
será durante um período de férias, que 
tanto podem ser individuais como em 
família.

No início, tal ideia pode parecer absurda 
e até inconcebível. Mas a verdade é que 
se trata de uma experiência que tem 
vindo a ganhar cada vez mais adeptos 
em todo o mundo. E muitos dos que a 
viveram garantem que se trata de algo  
extremamente libertador para a mente.

Como preparar uma experiência 
detox?

Antes de mais, será importante progra-
mar bem o tempo de férias, nomeada-

mente planeando atividades (no exte-
rior, de preferência) que lhe deem algum 
prazer nos momentos de tédio, sobre-
tudo tendo em vista aquelas alturas em 
que geralmente faria um scroll das notí-
cias e das mensagens nas redes sociais e 
as crianças se poriam a ver televisão ou 
a jogar consola.

Provavelmente, esta ideia assusta-o – e 
também não irá agradar aos mais novos. 
O mais certo é que estes ofereçam resis-
tência e barafustem durante um dia ou 
dois. Mesmo assim, não desista. Todos 
poderão descobrir que, mesmo sem 
ecrãs, o mundo continua a girar e a vida 
continua!

Não se esqueça de avisar familiares e ami-
gos mais próximos de que vai ter o tele-
móvel desconectado durante as férias. 
Assim não ficarão preocupados por não o 
verem reagir às mensagens ou aos posts 
nas redes sociais, sobretudo se estive-
rem habituados a que responda sempre 
“na hora”.

Para quem chegou à conclusão de que começa a ter sérias 
dificuldades em se desligar dos dispositivos eletrónicos, as férias 
são, também neste aspeto, o momento ideal para fazer um corte 
com as rotinas e reencontrar o equilíbrio. Se é o seu caso, lançamos-
-lhe um desafio: tire uma ou duas semanas de férias e experimente 
voltar a viver completamente sem telemóvel, sem ecrãs e sem rede.
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Ative uma mensagem automática “Out 
of Office” na sua conta de correio ele-
trónico, informando os seus interlocu-
tores de que não terá acesso às suas 
mensagens durante um determinado 
período. Pode, eventualmente, sugerir 
contactos alternativos para assuntos 
relacionados com trabalho urgente.

No perfil das redes sociais, pode igual-
mente incluir uma mensagem genérica 
referindo que estará numa fase “phone-
-free” durante as férias.

Parta à aventura sem rede

Procure um destino onde não disponha 
de wi-fi e com várias atividades que pos-
sam agradar à família, como passeios na 
natureza, atividades artesanais, despor-
tos aquáticos, hipismo, ténis, etc. Leve 
na bagagem uma máquina fotográfica,  
jogos de salão, livros e uma viola para 
os serões ou materiais para trabalhos 
manuais. É importante que cada mem-
bro da família possa ocupar-se com algo 
que seja do seu agrado.

Cansado de tantos dispositivos eletrónicos e de estar sempre ligado ao e-mail e às redes 
sociais? Pode estar a precisar de fazer um corte. Porque não umas férias detox? 
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Pense também na possibilidade de 
adquirir walkie-talkies para toda a famí-
lia, para que as crianças disponham de 
alguma liberdade de movimentos, mas 
se mantenham contactáveis em caso 
de necessidade. Por 20 euros já é pos-
sível encontrar equipamentos de longo 
alcance, até 5 quilómetros.

Prepare roteiros da viagem e dos pas-
seios utilizando mapas impressos. Se 
ocasionalmente se perder, não entre 
em pânico por não se poder socorrer do 
Google Maps. Pare para analisar melhor 
os mapas, peça ajuda a eventuais tran-
seuntes e aproveite para admirar a paisa-
gem. Lembre-se: está de férias. Perder-se 
momentaneamente faz parte da aventura 
e, por vezes, é nessas ocasiões que se 
fazem as descobertas mais incríveis!

Ao longo da viagem e já no destino, 
tente informar-se sobre os melhores  
restaurantes, os locais a visitar e as pos-
síveis atividades falando com a popula-
ção local. E, sobretudo, reserve tempo 

para estar em contacto com a natureza, 
sem pressas.

E porque não aproveitar para escrever 
um diário e juntar material para mais 
tarde relatar a sua experiência? Anote 
por exemplo todas as vantagens e 
inconvenientes de ter estado desligado 
durante o seu período de férias.

Reserve algum tempo para estar em contacto com a natureza, sem pressas.
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TECNOLOGIAS: SIM,  
MAS COM MODERAÇÃO

Não estamos a sugerir que tente passar 
a viver sem ecrãs. Tal não é hoje possível 
nem desejável. Como dizíamos no início, 
os telemóveis, os tablets, os computa-
dores e a internet são ferramentas muito 
úteis que nos simplificam o quotidiano. 
Mas só até certo ponto. Se chegar a 
fazer umas férias detox, irá certamente 
(re)descobrir as vantagens de viver sem 
ecrãs durante algum tempo.

Quem passou pela experiência, 
afirma que...

... o tempo passado ao telemóvel no 
dia-a-dia diminuiu consideravelmente. 
Durante as atividades rotineiras, como 
organizar coisas em casa ou cozinhar, 
deixaram de estar constantemente a 
consultar o telemóvel e a ser bombar-
deados por notificações.

Alguns referiram que voltaram a ver fil-
mes ou programas de televisão sem 
estarem a olhar em simultâneo para o 
Facebook, o Twitter ou o Instagram, o 
que significa que passaram a desfrutar 

verdadeiramente dos momentos de des-
contração, sem a necessidade de estar a 
fazer “multitasking”.

Outros revelaram que deixaram de ter 
a preocupação de tirar fotografias que 
pudessem publicar nas redes sociais. 

Houve também quem lamentasse ter 
perdido o contacto com alguns amigos 
mais próximos, com os quais as redes 
sociais constituíam a única forma de 
interação. Este é, aliás, um dos motivos 
pelos quais alguns utilizadores anseiam 
por voltar a ficar online.

Uma pessoa referiu que a vida sem 
scroll parece mais fácil e liberta a mente, 
por esta deixar de ser constantemente 
bombardeada por toneladas de pensa-
mentos e ideias e coisas para fazer ou 
verificar. É mais fácil pensar sem o bur-
burinho constante das notificações.

A vida dos utilizadores intensivos das 
redes é muitas vezes preenchida por 
conteúdos curtos, como pequenos 
vídeos no YouTube, histórias e fotos com 

Regressado da sua experiência detox, poderá fazer o balanço. O que 
ganhou? E o que perdeu? Quando voltar a ligar-se, terá certamente 
a possibilidade de o fazer de forma mais consciente e moderada, 
reservando períodos do dia offline. 



LIBERTE-SE DOS ECRÃS20

ADEUS ÀS REDES SOCIAIS

Após um detox digital, alguns utilizadores 
decidem abandonar as redes sociais, seja 
por concluírem que são um sorvedouro de 
tempo ou por não quererem que informa-
ção pessoal circule na internet. Mas nem 
sempre é fácil fechar as contas. Dizemos-
-lhe como.

FACEBOOK Antes de fechar defi-
nitivamente a conta, inicie a sessão 
e descarregue uma cópia das infor-
mações (fotos, publicações, etc). 

Uma vez a conta eliminada, deixará de ser 
possível recuperar os conteúdos. Para apagar 
definitivamente a sua conta no telemóvel, cli-
que no ícone das três barras no canto à direita 
do ecrã, selecione Definições, clique em Infor-
mações pessoais e, de seguida, Gerir conta. 
Selecione Desativar, introduza a sua palavra-
-passe e clique em Continuar. Escolha um dos 
motivos pelos quais pretende encerrar a conta 
e clique em Desativar. Indique se pretende 
apagá-la temporaria ou permanentemente. 
Em alternativa, no PC, pode seguir este link 
https://www. facebook.com/help/delete_
account, para apagar diretamente a sua conta. 
Durante os primeiros 14 dias, não entre no 
Facebook, não reaja a notificações nem clique 
em Gosto noutros sites, sob pena de o seu 
perfil ser reativado. Pode demorar até 90 dias 
para que todos os conteúdos publicados 
sejam removidos.

 INSTAGRAM No Instagram, não 
é possível apagar a conta através 
da app. Terá de se conectar à 
conta na página da internet. Após 

iniciar a sessão, entre na página Eliminar a tua 
Conta. Selecione uma opção no menu dos 
motivos pelos quais pretende abandonar o 
Instagram. Pode então clicar em Eliminar Per-
manentemente a Minha Conta. Em alterna-
tiva, apague a conta diretamente através do 
link https://instagram.com/accounts/remove/
request/permanent/. 

 TWITTER Apagar a conta é sim-
ples. Antes de dizer definitiva-
mente adeus, pode descarregar o 
seu arquivo, mantendo, assim, 

todos os seus tweets, por ordem cronológica. 
Para o download do arquivo, em Definições, 

na última opção, solicite o envio do mesmo. 
É enviado passado algumas horas (depen-
dendo do tamanho) para o seu e-mail, com 
um link para fazer download do ficheiro “zip”. 
Pode então apagar a sua conta na mesma 
opção, em Definições, escolhendo Desativar 
a conta. O Twitter só irá começar a apagar 
definitivamente a conta passados 30 dias. 
Depois disso, o processo poderá demorar 
algumas semanas. 

 SNAPCHAT Na aplicação, no 
ícone do perfil, entre em Defini-
ções e escolha a opção Suporte. 
Na parte que indica Mais informa-

ção, escreva no campo de busca "Apagar a 
minha conta". Seguem-se as instruções, que 
são bem simples. Tal como outras redes 
sociais, o Snapchat dá lhe 30 dias para reativar 
a sua conta, antes de a apagar para sempre. 

 YOUTUBE Apagar a conta do 
YouTube deve ser feito através do 
Google. O melhor é seguir este 
link https://myaccount.google. 

com. Na caixa de Preferências da conta, esco-
lha Eliminar conta ou serviços. No passo 
seguinte (e cuidado para não apagar o seu 
endereço de e-mail), selecione Eliminar pro-
dutos. Terá de colocar novamente a sua 
palavra -passe e, no menu seguinte, pode 
transferir os dados dos serviços, caso os 
queira guardar, e selecionar a conta a apagar: 
YouTube ou Gmail. O Google explica de 
forma detalhada o processo em https://sup-
port.google.com/accounts/answer/32046.

 GOOGLE Se desejar cortar as 
amarras com a Google, também 
pode eliminar a sua conta. Mas 
pense duas vezes antes de o fazer, 

pois trata-se de uma solução radical: tudo o 
que tiver guardado (mensagens no Gmail, 
documentos no Google Drive, etc.) será 
removido. Entre em https://myaccount.goo-
gle.com e inicie uma sessão. No separador 
Dados e personalização, percorra as opções 
até encontrar Eliminar um serviço ou a sua 
conta. Clique em Eliminar a sua conta. Após 
introduzir a sua palavra-passe, confirme que 
pretende mesmo fechar definitivamente a 
conta.



21LIBERTE-SE DOS ECRÃS

legendas do Instagram, tweets, etc. Ao 
consumir menos redes sociais, muitos 
disseram ter aumentado o consumo de 
outros tipos de média, com conteúdos 
mais longos, como livros e filmes.

A seguir ao detox digital, alguns utili-
zadores acabaram por decidir desins-
talar aplicações como o Facebook ou 
o Instagram dos seus smartphones, 
recorrendo às redes sociais apenas no 
computador, quando necessário, sobre-
tudo por motivos profissionais. Por outro 
lado, segundo um estudo da Markest 
realizado em 2017, 19% dos portugue-
ses terão abandonado uma rede social 
no ano anterior (se decidir fazê-lo, veja 
como fechar uma conta com segurança, 
na página ao lado).

Criar novas rotinas

•  Na altura de criar novas rotinas, com 
momentos offline, pense em atividades 
que gostaria de fazer para preencher 
eventuais momentos vazios do dia. Por 
exemplo: ir duas vezes por semana ao 
ginásio ou fazer mais exercício físico, 
dar passeios ao ar livre, ir mais vezes ao 
cinema ou visitar determinados monu-
mentos ou museus, ler mais romances, 
escrever, tocar piano, pintar, estar mais 
tempo com alguns amigos ou familia-
res, dedicar-se à jardinagem, arranjar 
um animal de companhia, etc.

•  Preveja alguns momentos “phone-
-free”, sem dispositivos eletrónicos, 
para toda a família: durante as refei-
ções, numa saída ao fim de semana, 
uma ou duas horas ao serão, antes de 
ir para a cama. Poderá, simplesmente, 
desligar os dados móveis e o wi-fi. 
Ficará assim contactável em caso de 
emergência.

•  Desative as notificações (uma vez mais, 
em caso de emergência, há sempre a 

possibilidade das chamadas). Nada o 
obriga a estar permanentemente con-
tactável. Mais vale programar alturas 
do dia para retribuir as chamadas não 
urgentes e ver e responder às mensa-
gens. Executar tarefas semelhantes 
em conjunto, em vez de interromper 
as suas atividades a cada notificação 
de mensagem ou chamada, permite 
gerir o seu tempo de forma mais efi-
caz. Descobrirá rapidamente que 
não perde grande coisa por não estar 
sempre em cima dos acontecimen-
tos e que se torna, assim, mais pro-
dutivo e poupa muito tempo por dia.

•  Para o ajudar na gestão do tempo, 
programe a sincronização do e-mail 
só para alguns momentos do dia 
(por exemplo, a meio da manhã e 
ao fim da tarde) e/ou instale aplica-
ções que o encorajem a fazer pausas 
periódicas.

•  Deixe o smartphone noutra divisão 
da casa quando não precisar dele, 
e longe da cama quando se deitar, 
para não cair na tentação de olhar 
para o ecrã antes de dormir. E não o 
use como despertador (recorra a um 
modelo clássico), para evitar o reflexo 
de pegar nele assim que acorda.

•  Como referimos, atualmente tende-
mos a achar que tudo é urgente e 
que temos que estar permanente-
mente contactáveis. Mas não é assim. 
Por isso, tente resistir à tentação de 
estar sempre a consultar o telemóvel 
e procure prolongar cada vez mais as 
pausas. Uma app lúdica que premeia 
o uso moderado dos telemóveis é o 
“Forest: Stay Focused”. Neste jogo, 
quanto mais tempo o jogador passa 
longe do smartphone, mais as árvo-
res crescem e mais pontos são obti-
dos. O bom desempenho é premiado 
com o desbloqueio de novas plantas. 
Inversamente, se o jogador usa dema-
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siado o telemóvel, começa a receber 
avisos e as árvores podem morrer.

•  Também convém ter em conta que 
as crianças precisam de brincar ao 
ar livre, sem pressas, como defende 
Angela Hanscom, pediatra norte-
-americana e autora do livro “Descal-
ços e Felizes”. Segundo esta especia-
lista, a sociedade ocidental tornou-se 
demasiado programada, com horários 
para tudo, até para as brincadeiras 
das crianças. O tempo dedicado aos 
jogos e à brincadeira no ensino tende 
a ser suprimido, para encaixar mais 
atividades académicas. O horário de 
jantar da família é por vezes substi-
tuído pelo treino de futebol à noite ou 
pelas aulas de natação. Os meios de 
comunicação social inundam as famí-
lias com notícias que geram medos 
e que as levam a não querer que os 

filhos brinquem na rua sem a supervi-
são de um adulto, por receio de que 
sejam raptados, assaltados ou agre-
didos. Mas Angela Hanscom lembra 
que, para que as crianças se sintam 
“seguras”, temos de permitir que 
tenham liberdade de movimentos e 
de brincar. A autora faz uma relação 
direta entre a ausência de contacto 
com a natureza e a falta de noção 
espacial, levando as crianças a trope-
çar em tudo, por exemplo. Defende 

GERIR TEMPO ONLINE

•  Tanto o iOS da Apple (Screen Time) como o novo Android 9 Pie (Digital 
WellBeing, cuja tradução é Bem-estar Digital) integram informações 
detalhadas sobre o tempo de uso do ecrã e de cada app, e sobre o número 
de notificações recebidas ou de desbloqueios do telemóvel. Fica assim com 
uma ideia das apps que mais tempo lhe 
roubam e da frequência com que usa o 
telemóvel. 

•  Existem também apps gratuitas que 
registam o tempo passado ao telemóvel 
ou que permitem programar pausas 
ou limitar o tempo total de uso diário. 
Pode, por exemplo, bloquear só algumas 
apps durante um determinado período, 
desativar todas as funcionalidades do 
smartphone exceto as chamadas e 
mensagens sms ou, ainda, programar 
uma altura do dia em que o aparelho fica 
totalmente inacessível.

  Sabia que... 
 
... as crianças que passam 
menos tempo nos ecrãs 
têm melhor capacidade de 
aprendizagem?
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ainda que a falta de brincadeiras ao 
ar livre gera problemas como falta de 
atenção, hiperatividade e dificuldades 
de aprendizagem. Brincar no exterior 
ajuda a superar medos, a interiorizar 
regras e a tornar-se independente e 
aumenta a criatividade. Os smartpho-
nes e outros dispositivos eletrónicos 
são muito viciantes para as crianças 
mais novas e, infelizmente, muitas 
vezes substituem o precioso tempo 
em que poderiam estar a remexer a 
terra, a subir às árvores ou a rebolar 
na relva. Segundo a pediatra, estas 
são experiências essenciais para o 
desenvolvimento das crianças e que a 
eletrónica não consegue oferecer.

•  Em relação aos jovens, é muito impor-
tante impor regras para o uso dos 
ecrãs, com horários fixos e um limite 
de tempo para os jogos online e as 
consolas de jogos. De preferência, 

jogue com eles. É também uma forma 
de passarem mais tempo juntos. 
Segundo um estudo de 2018, publi-
cado no jornal norte-americano The 
Lancet Child & Adolescent Health, as 
crianças que passam menos tempo 
nos ecrãs têm melhor capacidade de 
aprendizagem (memória, atenção, 
rapidez de assimilação da informação 
e linguagem). O estudo envolveu 4500 
crianças, com idades entre os 8 e os 
11 anos. Aquelas que cumpriram as 
três recomendações (dormir as horas 
suficientes, fazer exercício físico e 
passar menos de duas horas por dia 
à frente do ecrã) demonstraram níveis 
de cognição mais elevados.

•  Atenção: as regras devem aplicar-se a 
todos os membros da família e não só 
aos mais jovens. Os pais devem dar o  
exemplo.

Lembre-se:  

 
A VIDA 
ACONTECE 

FORA E NÃO 

DENTRO 
DOS ECRÃS!




