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Adiar não é solução. Além de perder 
tempo precioso, corre o risco de nunca 
conseguir alcançar os seus objetivos e 
acabar por se arrepender disso. No seu 
livro “Antes de partir”, a enfermeira Brow-
nie Ware, especialista australiana em cui-
dados paliativos, relatou os maiores arre-
pendimentos das pessoas no fim da vida. 
Embora o tema do livro esteja relacio-
nado com a morte, é, antes de tudo, uma 
obra sobre o que é a vida e a felicidade. 

Ao olhar para trás, a maioria dos doentes 
terminais toma consciência de que não 
realizou nem metade dos seus sonhos, 
por causa de decisões que tomou ou 
não tomou. Outro lamento frequente, 
sobretudo dos homens, é terem pena de 
não ter aproveitado mais a juventude dos 
filhos e a companhia do(a)s parceiro(a)s. 
Outros revelam ter-se acomodado a 
situações que nem sempre eram do 
seu agrado, sem conseguir revelar o 
que sentiam, muitas vezes, acabando 
por desenvolver doenças relacionadas 
com a amargura e o ressentimento. Mui-
tos doentes terminais lamentam não se 
terem dedicado mais aos amigos por 
terem estado envolvidos nas suas rotinas 
e, na hora da morte, sentem falta desse 

contacto. Por fim, um arrependimento 
que acaba por resumir todos os outros: 
“Devia ter-me permitido ser mais feliz”. 
Desejo este que, muitas vezes, não con-
cretizaram por medo da mudança, por 
estarem amarrados a hábitos antigos 
e ao “conforto” das coisas familiares. 
A felicidade é, muitas vezes, uma escolha 
e devemos procurar agir nesse sentido.

É muito provável que já tenha pensado em aspetos da sua vida que 
gostaria de mudar ou em coisas que gostaria de fazer, seja para ser mais 
saudável, ou para se sentir mais feliz ou realizado. Dar o salto para uma 
vida melhor está nas suas mãos.

Dar o salto  
para melhor! 
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“As coisas nunca mudam; nós é que 
mudamos” é um pensamento de Henry 
David Thoreau, escritor e filósofo norte-
-americano do século XIX, que viveu 
durante algum tempo isolado numa 
cabana junto de um lago para refletir 
e escrever sobre as coisas essenciais 
da vida. Não pretendemos, ao referir 
isto, convidá-lo a isolar-se de tudo e 
de todos no meio de um bosque, 
claro (exceto se for essa a 
sua vontade)! Mas fazer 
um pequeno retiro, nem 
que seja durante algumas 
horas, para refletir sobre a 
vida, sobre o que é, para si, 
essencial e o que gostaria 
de mudar, pode ser muito 
benéfico.

Comece por elaborar uma 
lista de desejos. Defina os 
que são prioritários e esta-
beleça um marco importante 
para dar o passo. Pode ser 
no Ano Novo, ou noutra data 
qualquer: no início do ano 
letivo, no começo das próxi-
mas férias, no seu aniversário. 
Qualquer altura é boa para 
mudar para melhor. 

Antes de mais, importa ter a 
noção de que as coisas nunca 
são perfeitas e de que será quase 
impossível reunir as condições 
ideais para avançar com uma 
mudança. É preciso aceitar um 
certo grau de incerteza e até de 
desconforto para enveredar por 
novos caminhos. Mudar é, antes 
de tudo, um ato de coragem. Ouse 
e aceite o desafio!

Segundo Thoreau, “muitos iniciaram 
uma nova era na sua vida a  partir da 

leitura de uma obra”. Quem sabe se estas 
páginas não marcarão uma viragem na 
sua vida para melhor!

15 RESOLUÇÕES 

FREQUENTES

 Alimentação mais saudável 

 Mais exercício físico

 Deixar de fumar

 Cuidar mais da saúde

 Fazer os rastreios aconselhados

 Combater o stresse

 Dormir mais e melhor

 Rir mais e ser otimista 

 Planear melhor as tarefas

 Mais tempo para si e família

 Cortar nas despesas

 Ser mais amigo do ambiente

 Preparar a reforma

 Aprender coisas novas

 Fazer voluntariado
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5 refeições saudáveis por dia

• Mudar maus hábitos alimentares enrai-
zados pode não ser uma tarefa fácil, mas 
o esforço vale a pena. Comece por pe-
quenas mudanças, como parar de petis-
car a toda a hora, aumentar o consumo 
de legumes e fruta ou substituir os fri-
tos e assados por cozidos e grelhados.

• A melhor forma de garantir uma inges-
tão adequada de todos os nutrientes é 
praticar uma alimentação variada e equi-
librada, como, por exemplo, a dieta me-
diterrânica, que se baseia num consumo 
elevado de cereais e derivados, legu-
mes, verduras e fruta e na ingestão mo-
derada de alimentos de origem animal.

• Esta dieta é distribuída em três refei-
ções principais, além de uma merenda 
a meio da manhã, um lanche a meio da 
tarde e, eventualmente, uma ceia antes 
de se deitar. É imperioso comer várias 
vezes ao dia, nunca saltar o pequeno-
-almoço e não espaçar as refeições 
demasiado tempo. Isso não significa 
comer mais, mas sim distribuir melhor 
as calorias diárias necessárias. 

• Igualmente importante é o modo de 
confeção dos alimentos, uma vez que 
influenciam o valor nutricional. Poderão 
destruir vitaminas, aumentar o valor 
calórico dos alimentos ou gerar com-
postos nocivos, como benzopirenos ou 
acrilamida. Prefira grelhados e cozidos, 
em vez de fritos e assados. 

• A fruta e os legumes cozinhados ou crus 
devem integrar as refeições. Na prepa-
ração dos legumes, evite deixá-los mui-
to tempo de molho, pois perdem mais 
vitaminas. Aproveite a água da cozedura 
para caldos. Recupera assim os nutrien-
tes aí retidos. A cozedura na panela de 
pressão ou no micro-ondas preserva 
melhor as vitaminas.

• Limite o consumo de gorduras satura-
das, presentes, sobretudo, em alimen-
tos de origem animal. Prefira carnes ou 
derivados magros (por exemplo, de 
aves ou fiambre). 

• Prefira a água aos refrigerantes e às 
bebidas alcoólicas. As mulheres devem 
ingerir diariamente 2 litros de água e os 
homens 2,5 litros – incluindo a água das 
bebidas e dos alimentos. 

Ter uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico e abandonar maus 
hábitos, como o tabaco e o álcool, são os pilares para se manter em forma. 
Muitas vezes bastam pequenas mudanças para ganhar mais saúde.

Adotar uma vida 
mais saudável
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DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA AO LONGO DO DIA 

PEQUENO-ALMOÇO

Cereais ou pão, fruta 
ou sumo de fruta  
e lacticínios (leite, 
iogurte ou queijo 

com pouca gordura)

MERENDA 
DA MANHÃ

Peça de fruta  
e/ou lacticínios 
(iogurte, queijo 

fresco...)  

ALMOÇO

Sopa ou salada, 
prato de peixe/

carne magra com 
arroz, massa ou 

batata e legumes 
crus ou cozinhados, 
sobremesa (fruta ou 

lacticínio)

LANCHE

Cereais ou pão 
e/ou lacticínios 

(iogurte, 
leite...)  

JANTAR

Mesma 
composição 
do almoço 

(variando os 
ingredientes), 
mas mais leve

Mexa-se mais

Se tem uma vida muito sedentária, fazer 
mais exercício é uma ótima resolução.  
A atividade física faz bem ao corpo e à 
mente. E não é preciso muito para sentir 
os benefícios. Com apenas 20 a 30 minu-
tos de exercício diário já começa a somar 
ganhos para a saúde.

Sabia que a atividade física contribui 
para a redução do risco de hipertensão, 
doenças cardíacas, acidentes vasculares 
cerebrais, diabetes, cancros da mama e 
do cólon, depressão e quedas em geral? 
Segundo a Direção-Geral da Saúde, 
são mais de 20 as doenças e condições 
relacionadas com a saúde para as quais 
existe evidência científica de um papel 
positivo da atividade física regular. Reduz 
a taxa de mortalidade por todas as cau-

sas referidas, além de que fortalece os 
ossos e os músculos, reduz a ansiedade 
e o stresse, e estimula o convívio social.

Se não puder ou não quiser frequentar 
um ginásio, dar passeios a pé ou de bici-
cleta, subir as escadas em vez de usar o 
elevador ou dançar podem ser uma boa 
solução para começar a mexer-se mais. 

% % % %%
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O ideal é fazer exercício físico com regu-
laridade. Mais vale dar um bom passeio 
a pé todos os dias do que praticar um 
desporto, mesmo que bastante exigente, 
apenas uma vez por semana. 

Na escolha de uma modalidade, opte por 
uma que lhe dê prazer. Não deve praticá-
-la em jejum nem logo após refeições pesa-
das ou nas duas horas antes de dormir. 
É importante fazer exercícios de aqueci-
mento antes e alongamentos no final, para 
prevenir lesões e dores musculares intensas.

Os exercícios aeróbicos, como correr, 
nadar ou andar de bicicleta, ajudam a 
reduzir a gordura corporal e melhoram a 

saúde cardiovascular. Forçam menos os 
ossos e as articulações.

Por sua vez, os exercícios anaeróbicos, 
como o levantamento de pesos ou as 
provas de velocidade, fortalecem os 
ossos e reduzem o risco de osteoporose, 
mas nem toda a gente pode praticá-los.

Se tiver algum problema de saúde, no caso 
de já não ser jovem ou não praticar des-
porto há algum tempo, aconselhe-se com 
o seu médico de família sobre os exercícios 
mais indicados para si. Com o avançar da 
idade, é importante optar por modalida-
des que ajudem a reforçar o equilíbrio e a 
flexibilidade, como ioga ou pilates. 

EXERCÍCIOS ADAPTADOS 
À CONDIÇÃO DE SAÚDE 

Artrose O exercício ajuda a aliviar 
as dores e a melhorar a mobilidade. 
É necessário fortalecer os músculos 
em redor das articulações afetadas 
(coluna, joelhos, ombros, ancas, etc.), 
evitando desportos de impacto. Nata-
ção, bicicleta, hidroginástica e pilates 
são boas opções.
Hipertensão O movimento frequente 
ajuda a diminuí-la. É aconselhável com-
plementar com exercício aeróbico, como 
correr, andar de bicicleta ou caminhar e 
com exercícios de resistência e força, 
como flexões, agachamentos e pesos.
Asma A natação é geralmente aconselhada, assim como as modalidades que alter-
nam períodos curtos de exercício com pausas, como os modalidades de grupo ou 
o ténis. Evitar mergulho subaquático, desportos de altitude e desportos ao ar livre 
quando o contacto com determinados alergénios ou o frio estão na origem das crises.
Diabetes O exercício ajuda a controlar os níveis de glicémia. Procure alternar 
várias modalidades para exercitar todos os músculos. Pode optar por caminha-
das, remo, bicicleta ou natação, por exemplo. Antes e depois do esforço físico, 
é importante tomar uma refeição ligeira. No caso dos diabéticos insulinodepen-
dentes, deve controlar-se a glicémia antes e depois do exercício, numa fase inicial.
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Deixar de fumar

Esta é, seguramente, uma das reso-
luções mais comuns dos fumadores, 
sendo, provavelmente, uma das mais 
difíceis de levar a bom porto. Antes 
de tudo, é preciso força de vontade e 
motivação. 

Deixar de fumar traz benefícios para 
a saúde e qualidade de vida desde os 
primeiros instantes: 20 minutos depois 
do último cigarro, observa-se já uma 
redução da tensão arterial e uma desa-
celeração do batimento cardíaco. Após 
12 horas, os níveis sanguíneos de monó-
xido de carbono já estão normalizados. 
Entre 1 e 9 meses depois, a tosse e a 
falta de ar diminuem e, passados alguns 
anos, reduz-se o risco de cancro, de 
danos nas vias respiratórias, de doen-
ças cardiovasculares, de diabetes, de 
problemas na boca e nas gengivas, etc. 
Além disso, como a função respiratória 
melhora, é mais fácil praticar exercício 
físico, o que contribui para melhorar a 
condição física e a qualidade de vida 
em geral.

Além das vantagens inegáveis para a 
saúde, começará a poupar diariamente, 
não só no tabaco, como nas despesas 
“paralelas”, nomeadamente com con-
sultas e medicação, já que os fumado-
res têm, globalmente, uma saúde mais 
frágil. 

Mesmo que não consiga parar à primeira 
tentativa, não desista. Recair não signi-
fica que falhou, mas sim que tem de vol-
tar a tentar, sabendo agora um pouco 
melhor como lidar com as dificuldades. 
A  cada tentativa, aumenta a probabili-
dade de sucesso.

MARQUE JÁ O DIA “D”

•  Escolha bem o momento: é mais fácil 
livrar-se do vício num período calmo 
da vida, como nas férias ou numa fase 
de pouco trabalho. 

•  Anuncie a sua decisão a quem o ro-
deia: reforça o compromisso e permi-
te que sejam solidários consigo. 

•  Elimine todos os objetos ligados ao 
tabaco (cigarros, isqueiros e cinzeiros)  
e reduza comportamentos associados 
ao ato de fumar, como beber café e 
álcool. Substitua por chá ou infusões 
sem açúcar.

•  Encontre pequenos truques para utili-
zar quando lhe apetecer fumar (beber 
água, mascar uma pastilha elástica, 
respirar fundo, manusear um objeto 
semelhante a um cigarro, se necessá-
rio). Pense que esse desejo dura ape-
nas alguns segundos e que é capaz de 
resistir.

•  Inicie uma atividade física, para aliviar 
o stresse e controlar um eventual au-
mento de peso.

•  Guarde num local visível o dinheiro 
que poupa diariamente por não com-
prar tabaco e utilize-o em algo que lhe 
dê prazer.

•  Perante um grau elevado de depen-
dência, poderá ser útil procurar ajuda 
médica. Existem soluções para lidar 
com os sintomas da abstinência (an-
siedade, nervosismo, etc.), como me-
dicação ou substitutos de 
nicotina. O Sistema Nacio-
nal de Saúde disponibiliza, 
em diferentes hospitais e 
centros de saúde, con-
sultas gratuitas de 
cessação tabági-
ca. Informe-se no 
seu centro de saú-
de ou ligue para o 
SNS 24 – 808 24 24 24.
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Ter a saúde em dia

Há anos que não vai ao médico e passa 
a vida a adiar? Marque uma consulta de 
rotina e verifique se está na altura de 
fazer os rastreios aconselhados e se tem 
as vacinas em dia. Também é importante 
ir ao dentista, pelo menos, uma vez 
por ano.

• Há clínicas que propõem programas 
de check-up, com uma bateria de exa-
mes de rotina, ou pessoas que, todos 
os anos, pedem ao médico para reali-
zar análises, sem motivo válido. Vários 
estudos mostram que este género de 
programas, destinados a indivíduos 
saudáveis, sem sintomas, e que visam 
detetar doenças, não têm benefícios 
comprovados: não reduzem a mor-
talidade em geral, nem por doenças 

 cardiovasculares ou cancro, nem tra-
zem benefícios para os utentes. 

• A par dos rastreios e de alguns exames 
de rotina aconselhados pela Direção-
-Geral da Saúde a alguns grupos da 
população (veja a ilustração na página 
ao lado), deixe ser o médico a avaliar 
quais poderão ser úteis para si, em 
função dos fatores de risco e do seu 
historial clínico. Pergunte-lhe também 
se tem as vacinas em dia (nomeada-
mente a do tétano). 

• Não se esqueça ainda de cuidar da 
saúde oral. Deve escovar os dentes, 
pelo menos, duas vezes por dia e usar 
fio dental diariamente. Se não vai ao 
dentista há algum tempo, está na al-
tura de marcar uma consulta. O ideal 
é ir, no mínimo, uma vez por ano e 
não apenas quando surgem queixas. 
Poderá, assim, evitar dores e conse-
quências mais graves a médio e lon-
go prazo. Descuidar a saúde da boca 
pode causar problemas faciais, que-
da de dentes, doenças do aparelho 
digestivo e, até, de órgãos mais im-
portantes, como o coração. 

É TEMPO  
DE PARAR

Uma dieta inadequada 
e o sedentarismo 
não são os únicos 
fatores de risco 
para a saúde. 
O consumo 
de álcool 
e o tabaco 
também têm um impacto importante. 
O tabagismo, por exemplo, está 
associado a muitas doenças com 
um índice elevado de mortalidade. 
Segundo a Direção-Geral da Saúde, 
em Portugal, as doenças diretamente 
ligadas ao tabaco matam 12 000 
pessoas todos os anos.
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EXAMES E RASTREIOS 
DE ROTINA ACONSELHADOS

MEDIÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL – a partir dos 18 anos, 
todos os três a cinco anos, em indivíduos sem fatores de 
risco. São considerados elevados os valores a partir de 
140/90 milímetros de mercúrio.

MEDIÇÃO DA GLICEMIA – recomendada a quem tem 
excesso de peso, entre os 40 e os 70 anos, de três em três anos. 
A partir de 126 miligramas de açúcar por decilitro de sangue 
(análise em jejum), a situação exige acompanhamento médico.

COLESTEROL – recomendado de cinco em cinco anos a 
homens a partir dos 40 anos e a mulheres após os 50 ou após 
a menopausa. O valor de colesterol total pouco diz quanto 
ao risco cardiovascular. É preciso verificar a relação entre 
o chamado bom (HDL) e o mau colesterol (LDL) e outros fatores 
de risco, como a tensão arterial, a idade, o sexo e eventuais 
hábitos tabágicos. 

3 RASTREIOS ONCOLÓGICOS recomendados por sistema 
a alguns grupos da população. Há provas de que a deteção 
precoce destes cancros aumenta consideravelmente o sucesso 
dos tratamentos e a taxa de sobrevivência.

Mamografia – recomendada a mulheres a partir dos 
50 anos, de dois em dois anos, para detetar precocemente 
cancro da mama. 

Citologia (exame de Papanicolau) – recomendada a 
mulheres a partir dos 21 anos, de três em três anos, para 
identificar alterações nas células do colo do útero e evitar 
ou detetar precocemente o cancro do colo do útero. 

Sangue oculto nas fezes – recomendado anualmente a 
homens e mulheres dos 50 aos 74 anos, pois a sua presença 
pode indiciar um cancro do cólon e do reto. 
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Combater o stresse

• Na dose certa, o stresse é benéfico, no 
sentido em que ajuda a sermos mais 
ativos e produtivos. Mas, em excesso, 
sobretudo se estiver presente de for-
ma constante, pode causar uma cas-
cata de efeitos, como fadiga, dores de 
cabeça, tensão muscular, palpitações 
e  taquicardia, problemas digestivos 
ou sexuais, etc. A estes sinais há ainda 
que acrescentar as alterações de hu-
mor, falta de concentração e mudanças 
de comportamento, como o aumento 
do consumo de tabaco ou álcool. Em 
situações extremas, há risco de burnout 

ou depressão, que requerem ajuda mé-
dica. Eis algumas medidas para evitar 
ou não arrastar situações de stresse ex-
cessivo e ajudar a (re)encontrar o equi-
líbrio psicológico.

• Antes de mais, procure ter uma alimen-
tação variada e equilibrada, fazer algum 
exercício físico e dormir o suficiente 
(veja a resolução 7). Não arraste proble-
mas de sono nem corte, por sistema, 
nas horas necessárias de descanso.

• Praticar meditação ou relaxamento du-
rante 20 a 30 minutos por dia ajuda a 
melhorar a qualidade de vida, reduz os 
níveis de stresse, diminui a tensão ar-
terial e alivia os sintomas de depressão 
moderada, ansiedade e insónia.

• Se tiver vários problemas que o ator-
mentam, procure resolvê-los um de cada 
vez. É preferível introduzir pequenas 
mudanças do que tentar resolver tudo 
de uma assentada. Pode inclusive dividir 
os problemas grandes noutros mais pe-
quenos. Comece por solucionar os mais 
simples e, à medida que for ganhando 
confiança, passe para os mais difíceis. 

A capacidade de lidar com a azáfama diária ou eventuais adversidades 
é fundamental para aliviar a tensão. Mudar alguns aspetos do quotidiano, 
adotar uma atitude mais otimista e praticar exercícios de relaxamento são 
medidas eficazes contra o stresse.

Manter a  
mente sã
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• Perante a acumulação de tarefas, o 
melhor é planificar e, quando possível, 
delegar (veja os nossos conselhos para 
melhor planear o tempo na página 15). 

Dormir mais e melhor

Quase dois terços dos portugueses dor-
mem mal, revela o inquérito a 1106 por-
tugueses publicado na revista TESTE 
SAÚDE em 2016. 

Seis em cada dez referem ter dificuldade 
em adormecer. A exposição a equipa-
mentos com ecrã até tarde e o seden-
tarismo estão associados a este tipo de 
insónia. 

Os adultos devem dormir, pelo menos, 
7 horas, os adolescentes, 8, e as crianças, 
10. A curto prazo, a falta de sono gera 
um estado emocional instável e afeta 
as capacidades de trabalho e de con-
centração, o tempo de reação, o racio-
cínio lógico e a capacidade de tomar 
decisões. Também aumenta o risco de 
acidentes. Com o acumular, a privação 
do sono reduz as defesas do organismo 
e aumenta o risco de problemas cardio-
vasculares, obesidade e diabetes. 

O inquérito revela os fatores que mais 
contribuem para noites repousantes: 
deitar e acordar à mesma hora, incluindo 
ao fim de semana, não ficar a ver televi-
são e usar ecrãs até tarde (computador, 
tablet ou smartphone) e manter o peso 
adequado. Dormir num quarto confor-
tável, calmo, escuro e com temperatura 
adequada é outro aspeto fundamental.

Entre as medidas que os inquiridos mais 
adotam para relaxar antes de se deita-
rem, retemos as mais eficazes: beber 
uma infusão, ler, ouvir rádio ou música, 
tomar um banho de imersão ou tentar 
pensar em coisas agradáveis.

Rir e ser mais otimista

Procure manter uma atitude otimista. 
O  pessimismo existencial não altera as 
coisas. Relativizar os aspetos negativos e 
tentar ver e julgar as coisas pelo seu lado 
mais favorável contribuem para um maior 
bem-estar pessoal e social. 

Não se deixe abalar por atitudes mal-
-humoradas. Sorria, mesmo nos momen-
tos mais simples do quotidiano. Sorria aos 
vizinhos, na padaria, ao vendedor de jor-
nais, a quem o atende do outro lado do 
balcão nos serviços. Ficará surpreendido 
com o efeito benéfico do seu gesto!

Uma pessoa gera otimismo reforçando a 
autoconfiança, relativizando os aconteci-
mentos e aprendendo a rir de si mesma. 
Enfrentar as situações com bom ou mau 
humor só depende do próprio. Erradicar 
os pensamentos negativos e tóxicos e 
potenciar os pensamentos positivos com 
um sorriso requer um esforço diário, mas 
muito compensador e benéfico para o 
equilíbrio pessoal.
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SOBRE OS SEUS DIREITOS? FALE CONNOSCO! 

Conheça todas as vantagens em descobrir.deco.proteste.pt

Quando os seus direitos são postos em causa, a experiência dos nossos juristas pode ser 
determinante. São mais de 50 especialistas ao seu dispor! Basta um simples telefonema e o seu 
caso será analisado com toda a confidencialidade. Esta é uma das muitas vantagens exclusivas que 
os nossos associados podem aproveitar!  

Teve um problema com uma compra? 
Existe um conflito com o seu senhorio?

A sua reunião de condomínio não foi convocada de acordo com a lei?
Tem uma dúvida sobre uma herança?

Outra vez problemas com a fatura energética?

Independente. Credível. Perto de si.
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Planear melhor as tarefas

Quem trabalha oito horas por dia e, além 
disso, tem a seu cargo as tarefas domés-
ticas e familiares, deveria dispor de pelo 
menos duas horas diárias para praticar 
desporto, ler ou simplesmente relaxar e 
meditar. Se a isto juntarmos sete a oito 
horas de sono, o equilíbrio fica garan-
tido. Sentir que gerimos bem o nosso 
tempo proporciona uma sensação de 
controlo sobre a nossa própria existên-
cia, o que é, em si, um antídoto contra o 
stresse. Procure preservar essa sensação. 
Eis alguns conselhos práticos para o aju-
dar nesse sentido. 

• O “deixa-andar” e o “logo se vê” são 
os maiores inimigos desta resolução: 
livre-se deles. A primeira coisa a fazer 
é planificar as suas tarefas com antece-
dência e verificar se não há atividades 
que o fazem perder tempo (por exem-
plo, passar muito tempo nas redes so-
ciais e nos ecrãs, em geral). 

• No início de cada semana, faça uma 
lista das tarefas que deseja realizar. Re-
veja a lista todas as noites para verifi-

car o que conseguiu concretizar nesse 
dia e identificar o que precisa de fazer 
no dia seguinte. Contudo, seja razoa-
velmente flexível ao planificar, pois, 
como sabe, podem surgir imprevistos 
que poderão obrigá-lo a alterar a sua 
agenda! 

• Planeie as tarefas a curto, médio e lon-
go prazo e determine um período de 
tempo para as realizar. Uma boa estra-
tégia para lidar com tarefas de grande 
dimensão é dividi-las noutras mais pe-
quenas e exequíveis. Quando estiver 
a realizar uma tarefa, concentre-se no 
que está a fazer e não preste aten-
ção ao resto, para ser mais produtivo. 
Por exemplo, desative ou silencie as 
notificações no telemóvel e consulte 
os e-mails ou mensagens apenas em 
determinados momentos. Em caso de 
uma verdadeira emergência, há sem-
pre a possibilidade de receber cha-
madas.

• Outro fator importante: aprender a di-
zer “não” em determinadas ocasiões. 
Se não tem a disponibilidade necessá-
ria para realizar um trabalho, é melhor 
recusá-lo do que fazê-lo incorretamen-

As 24 horas do dia são insuficientes para dar conta do trabalho, 
das lides domésticas, do tempo que gostaria de dispor para descansar, 
fazer desporto e estar com a família? Planificar o tempo é o melhor 
antídoto contra o stresse.

Organizar melhor 
o tempo

PRECISA DE ACONSELHAMENTO 
SOBRE OS SEUS DIREITOS? FALE CONNOSCO! 

Conheça todas as vantagens em descobrir.deco.proteste.pt

Quando os seus direitos são postos em causa, a experiência dos nossos juristas pode ser 
determinante. São mais de 50 especialistas ao seu dispor! Basta um simples telefonema e o seu 
caso será analisado com toda a confidencialidade. Esta é uma das muitas vantagens exclusivas que 
os nossos associados podem aproveitar!  

Teve um problema com uma compra? 
Existe um conflito com o seu senhorio?

A sua reunião de condomínio não foi convocada de acordo com a lei?
Tem uma dúvida sobre uma herança?

Outra vez problemas com a fatura energética?

Independente. Credível. Perto de si.
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te. Caso contrário, acabará por acumu-
lar cada vez mais tarefas, até que não 
sobre tempo para si. 

• Há circunstâncias que contribuem para 
que sejamos menos assertivos: uma 
baixa autoestima, a educação, os fa-
tores culturais ou a nossa própria timi-
dez. No entanto, até as pessoas pouco 
assertivas podem aprender a melhorar 
as suas capacidades. Dizer sempre 
“sim” a todos os pedidos que nos são 
feitos pode provocar ansiedade, nem 
que seja pela falta de tempo para dar 
resposta atempada a todos os compro-
missos que assumimos. Fale aberta-
mente com o seu interlocutor, expresse 
os seus pontos de vista e, se possível, 
procurem uma alternativa, que poderá 
passar por substituir uma tarefa menos 
por uma mais urgente, adiar um prazo 
ou procurar ajuda. É preferível do que 

ir acumulando e correr o risco de per-
der o controlo da situação. 

• Aceite o facto de não ser perfeito. Nem 
sempre é possível ter a casa perfeita-
mente limpa, arrumada e organizada 
e, ao mesmo tempo, ter uma carreira 
profissional e uma vida pessoal bem-
-sucedidas. O dia simplesmente não 
tem horas que cheguem para fazer 
tudo na perfeição. Terá de decidir o 
que é mais importante e prioritário. 

• Se, apesar de todas estas recomenda-
ções, não conseguir concretizar tudo 
o que planificou, delegue, se possível, 
algumas tarefas ou peça ajuda, seja no 
âmbito do trabalho seja no da sua vida 
pessoal. Pode, por exemplo, contratar 
alguém para as limpezas e assim ga-
nhar algum tempo valioso para estar 
em família. 
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Mais tempo para si 
e para a família

Mais um desejo frequente. É, na ver-
dade, o principal motivo que nos leva a 
querer melhorar a forma como gerimos 
a nossa vida. Algumas medidas simples 
irão rentabilizar o tempo e simplificar a 
vida em casa.

Para as manhãs serem menos atribula-
das, prepare-se de véspera. Certifique-
-se de que todos preparam antecipada-
mente a roupa para vestir e o material 
que irão precisar no dia seguinte. Saia 
com a antecedência necessária con-
tando com imprevistos (trânsito, atraso 
do autocarro, etc.), de modo a evitar 
stresses com possíveis atrasos.

Reúna várias tarefas passíveis de serem 
agrupadas. Por exemplo, vá à farmácia 
ou ao supermercado enquanto o seu 
filho está numa aula de desporto. 

Partilhe as tarefas de forma justa com 
os elementos da família e incentive os 
mais novos a arrumar as roupas e os brin-
quedos depois de os usarem. Se houver 

muita “tralha” nos quartos, passe em 
revista todos os brinquedos e roupas 
que já não servem ou estão estragados, 
tornando assim os quartos mais organi-
zados e fáceis de arrumar. 

Organize os tempos livres familiares e 
assegure-se de que há disponibilidade 
para várias atividades extracurriculares. 
Se os filhos quiserem acrescentar uma 
nova modalidade, poderá implicar que 
abdiquem de outra. Poupe tempo, orga-
nizando-se com outros pais para alternar 
as idas e voltas ao ginásio, por exemplo. 

Pense na forma como compra. Acabamos, 
muitas vezes, por passar muito tempo nos 
supermercados e hipermercados. Pode 
valer a pena apontar na sua agenda uma 
altura para fazer as compras e preveja 
uma lista com o que precisa. A poupança, 
sobretudo de tempo, pode ser consi-
derável. E porque não fazer as compras 
mensais num supermercado online com 
entrega ao domicílio? Pode assim poupar 
tempo, energia e, por vezes, até dinheiro.

Cozinhe em quantidades maiores e con-
gele em porções, para evitar, em alturas 
mais atribuladas, recorrer ao fast-food ou a 
alimentos pré-confecionados, geralmente 
pouco saudáveis, por incluírem quantida-
des elevadas de gorduras saturadas e sal. 

Preveja alguns momentos "phone-free" 
para toda a família numa altura do dia 
(por exemplo, durante e após o jantar) e 
numa saída ao fim de semana. 

Lembre-se de que é fundamental reser-
var tempo para si no fim de cada dia, 
nem que seja só meia hora. Leia um livro, 
ouça música, tome um banho – algo que 
ajude a relaxar. Isso permitir-lhe-á tam-
bém refletir sobre o dia e procurar solu-
ções para as tarefas futuras. 



18  |  PEQUENOS PASSOS, GRANDES MUDANÇAS

Cortar nas despesas

• Verifique se as tarifas contratadas 
para os diferentes serviços estão em 
conformidade com os consumos que 
efetivamente faz e compare tarifários. 
Referimo-nos ao telemóvel, à internet, 
à eletricidade ou ao gás, mas também 
aos seguros. 

• Na altura de ir às compras, não se con-
tente com o primeiro preço. Ao com-
parar preços em lojas físicas e online, 
poderá fazer boas economias. Compa-
re os preços por quilo, litro ou unidade 
e tenha em conta que as embalagens 
maiores nem sempre saem mais em 
conta. E espreite as prateleiras mais 
baixas, uma vez que se escondem aí, 
muitas vezes, os produtos mais bara-
tos. 

• Antes de ir ao supermercado, prepa-
re uma lista de compras e procure não 
se deixar tentar por outros produtos. 
Planear a ementa semanal é uma boa 
estratégia para se cingir aos ingredien-
tes de que realmente precisa. As pro-
moções poderão ser uma boa opor-

tunidade, desde que sejam produtos 
consumidos habitualmente. Organizar 
o frigorífico e a despensa por data 
de validade ajuda a usar os alimentos 
antes que fiquem fora do prazo. Evita 
assim desperdícios. Segundo o Projeto 
do Estudo e Reflexão sobre Desperdí-
cio Alimentar (PERDA), Portugal perde 
ou desperdiça cerca de um milhão de 
toneladas de alimentos por ano, 32 mil 
dos quais em casa. 

• Se tem tendência para esbanjar di-
nheiro, procure definir um montante 
de gastos semanais e tentar pagar em 
numerário, em vez de usar o cartão, de 
modo a controlar melhor as despesas 
extra. E, no impulso de comprar, resis-
ta à tentação. Pense duas vezes. Será 
mesmo indispensável?

• As lojas ou sites de venda em segunda 
mão permitem encontrar bons negó-
cios. Pode, igualmente, desfazer-se de 
coisas que já não utiliza e assim ganhar 
algum dinheiro suplementar.

• Se lhe sobrar algum dinheiro ao fim 
do mês ou receber uma quantia ex-
tra (devoluções do IRS, por exemplo), 

Cansado de viver no limite das suas possibilidades financeiras? Procure 
analisar as suas despesas. Um registo de todas as entradas e saídas de 
dinheiro mensais e um balanço anual irão certamente revelar as áreas em que 
é preciso intervir. Alguns cuidados permitem rentabilizar melhor o dinheiro. 

 
Poupar mais
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GESTOS AMIGOS 
DO AMBIENTE...  
E DA CARTEIRA

Eis pequenas mudanças que, no dia a dia, 
ajudam a proteger o ambiente e a amealhar 
algum dinheiro: 

• As contas do gás, da água e 
da luz pesam na carteira, mas 
também no ambiente. Todos nós, 
assim como o planeta, temos in-
teresse em diminuir essa fatura. 
Opte pelos programas económi-

cos das máquinas de lavar e programe-as 
durante os períodos em que a tarifa da ele-
tricidade é mais barata (se tiver um tarifário 
bi ou tri-horário). Desligue os aparelhos das 
tomadas e não os deixe em stand-by. Este 
chamado “consumo escondido” chega a re-
presentar dezenas de euros por ano. Tome 
duches rápidos em vez de banhos (uma fa-
mília de quatro pessoas que adote estas me-
didas pode poupar até 200 mil litros de água 
por ano). Feche a torneira enquanto lava os 
dentes ou se ensaboa e conserte as torneiras 
e autoclismos que pingam. O desperdício é 
considerável: dez pingos por minuto equiva-
lem a um copo por hora ou seis litros por dia, 
um duche por semana, uma pequena piscina 
infantil por estação e cerca de dois mil litros 
suplementares por ano. Já uma fuga maior, 
gota a gota, poderá desperdiçar até 50 litros 
por dia, ou seja, 1500 litros por mês! 

• No supermercado, use sacos 
reutilizáveis e compre apenas os 
bens que irá realmente consumir. 
Opte, sempre que possível, por 
produtos locais frescos e/ou da 

época. Ajuda, assim, a diminuir a emissão 
de gases com efeito de estufa e de outros 
poluentes. Sabia que, por exemplo, uma 
tonelada de mangas ou de maçãs oriundas 
da África do Sul e transportadas por avião 
(a cerca de dez mil quilómetros de distância) 
gera 3,2 toneladas de CO2-equivalente?  

• Deixe o carro descansar. 
Prefira os transportes públi-
cos, andar a pé, de bicicleta 
ou trotineta. Se precisa mes-
mo do carro, procure apanhar uma boleia 
ou partilhar o trajeto com vizinhos ou co-
legas.
• Separe o lixo para reciclagem: papel e 
cartão no contentor azul; plásticos, embala-
gens e metais no amarelo; vidros no vidrão; 
pilhas e lâmpadas, assim como pequenos e 
grandes eletrodomésticos, nos locais apro-
priados (nos supermercados ou lojas de 
eletrodomésticos, fazem a recolha destes 
produtos); medicamentos fora de prazo ou 
que já não utiliza na farmácia; etc.
• Deitar fora sai caro, para 
o ambiente e para o consumi-
dor. Por isso, porquê escolher 
produtos de usar e deitar fora 
se existem equivalentes em 
versão duradoura? Renuncie 
aos produtos descartáveis. 
Para a escola, escritório ou 
passeios, leve um cantil com água da tor-
neira: pode, assim, poupar cerca de 500 eu-
ros por ano. Para utilizações pontuais (por 
exemplo, uma lixadeira ou uma serra elétri-
ca), pondere alugar equipamentos em vez 
de os comprar. Periodicamente, faça uma 
triagem aos seus pertences e venda aqueles 
que já não utiliza.
• Adquirir e vender produtos em segun-
da mão permite dar uma segunda vida a 
bens que iriam para o lixo e assim poupar ou 
ganhar algum dinheiro e proteger o ambien-
te. Entregue, numa instituição ou nos con-
tentores para o efeito, a roupa e o calçado 
que já não usa. Sabia que a indústria têxtil 
é das mais poluentes? E que mais de me-
tade da fast fashion (produção contínua de 
vestuário a preços geralmente acessíveis) é 
descartada em menos de um ano? Para pro-
duzir umas calças de ganga, são utilizados 
2 quilos de adubos químicos, 20 000 litros 
de água, 25 litros de combustíveis fósseis e 
75 quilos de pesticidas. 
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habitue-se a transferi-la para uma 
conta-poupança ou para um fundo de 
investimento. O ideal é fazê-lo no mo-
mento em que recebe o salário, para 
não se sentir tentado a gastá-lo na 
totalidade. Se terminar de pagar um 
empréstimo, pode continuar a pôr de 
parte a quantia que mensalmente lhe 
saía da conta. Esse dinheiro poderá 
ser útil para as férias, para fazer face a 
imprevistos ou para uma reforma mais 
confortável.

• A melhor forma de economizar é evi-
tar despesas desnecessárias ou tentar 
pagar menos por outras em que gasta 
demasiado. Por exemplo, ao deixar de 
fumar pode poupar perto de mil euros 
anuais (veja esta resolução na página 9).

PREPARE A REFORMA 
COM ANTECEDÊNCIA

De acordo com a Comissão Europeia, 
quem se reformar em 2035 irá rece-
ber 38,8% do seu último salário. Mais 
do que nunca, justifica-se pensar na 
reforma com alguma antecedência. 
Pense em aplicar algum dinheiro, 
seja num PPR ou noutras aplicações 
financeiras, como seguros de capi-
talização, depósitos, certificados 
de aforro ou do Tesouro, fundos de 
investimento ou até mesmo imobi-
liário. Para escolher a melhor opção, 
faça uma simulação em www.deco.
proteste.pt/investe ou exponha as 
suas dúvidas recorrendo às linhas de 
apoio 808 200 145 (Linha Azul, só para 
telefone fixo) ou 218 410 858.  

COMECE JÁ A POUPAR 
COM A DECO PROTESTE

www.assimsepoupa.pt

Verifique, em função dos elementos 
que compõem o agregado familiar, 
quanto pode poupar por ano, seja em 
telecomunicações, contratos de gás 
e eletricidade, manutenção e seguro 
do carro, etc  Optando pelas Esco-
lhas Acertadas, lojas e serviços mais 
baratos na sua região e dicas de com-
pras dos especialistas da DECO PRO-
TESTE, a poupança pode ultrapassar 
largas centenas de euros 
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Lançar-se em novas 
atividades

Um dos principais motivos apontados para 
adiar a decisão de aprender coisas novas 
é a falta de tempo. Será útil aprender 
estratégias para gerir o tempo de forma 
mais eficaz (consulte a resolução dedi-
cada a organizar o tempo, na página 15). 

São diversas as atividades que pode ini-
ciar, em qualquer idade (ver lista no final). 
As mais físicas irão ajudá-lo a manter ou 
melhorar as suas capacidades motoras e 
a sentir-se fisicamente mais forte e resis-
tente. Tal como os músculos, também o 
nosso cérebro necessita de ser exerci-
tado. As modalidades mais intelectuais 
irão contribuir para desenvolver compe-
tências cognitivas, tais como a memória, 

Se já diversas vezes pensou em aprender algo de novo, mas acaba por ir 
adiando, por falta de tempo ou uma certa inércia, esta resolução é para si.

Aprender  
coisas novas
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a atenção, a concentração, o raciocínio 
e o processo de tomada de decisão. 

Para exercitar a memória, procure ati-
vidades que considere divertidas. As 
palavras-cruzadas, as sopas de letras, os 
puzzles, a leitura, os desafios de lógica 
ou os cálculos matemáticos podem aju-
dar a treinar o cérebro. Outra estratégia 
passa por aprendermos algo de novo. 

Na realidade, manter-se ativo com novas 
atividades tem inúmeras vantagens: 
melhora as capacidades físicas e men-
tais, adia o declínio das funções intelec-

tuais, aumenta o bem-estar e contribui 
para um sentimento de realização pes-
soal. É também uma forma de aumentar 
a autoestima e a autoconfiança, expandir 
os seus horizontes e adquirir estratégias 
para gerir melhor o stresse. E, é claro, 
pode também ser uma excelente opor-
tunidade para conhecer pessoas.

Comece por elaborar uma lista de todas 
as atividades ou competências que se 
lembra de ter querido aprender quando 
era (mais) jovem e que ainda lhe suscitam 
curiosidade. De seguida, procure informa-
ção sobre essas atividades: como e onde 

PARTICIPAR EM AÇÕES  
DE VOLUNTARIADO

Dedicar uma parte do seu tempo a 
ajudar quem precisa, sejam crianças, 
idosos ou animais, é outra forma de 
desempenhar competências profissio-
nais ou aprender coisas novas. Este 
tipo de ocupação destina-se a todas 
as idades, desde jovens a idosos, e 
promove sentimentos positivos como 
a autoestima e a realização pessoal. 
Várias investigações mostram que a 
prática de voluntariado contribui para 
uma melhor qualidade de vida, saúde 
física e mental.

Verifique as oportunidades e cursos de formação na área do voluntariado em 
www.voluntariado.pt, a página online do Conselho Nacional para a Promoção do 
Voluntariado, e em bolsadovoluntariado.pt. Indique uma área da sua preferência 
(ambiente, cultura, ensino, saúde, solidariedade social, etc.), o grupo-alvo (crian-
ças, idosos, sem-abrigo, animais, etc.), a sua disponibilidade (ocasional ou regular) 
e localidade e descubra as entidades que poderão beneficiar do seu contributo, 
seja em Portugal ou no estrangeiro. O site paraonde.org inclui centenas de pro-
jetos de voluntariado internacional, no âmbito da paz, com o apoio da Unesco.
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ESTE ANO, GOSTARIA DE INICIAR 

 Novo idioma

 Instrumento musical

 Curso de informática

 Um desporto

 Dança

 Meditação

 Curso de primeiros socorros

 Pintura

 Culinária

 Costura

 Escrita de um livro

 Curso superior

 Jardinagem

 Voluntariado

 Outra modalidade:

__________________________

Quanto mais depressa começar, mais 
rapidamente estará a aprender algo de 
novo e a usufruir das vantagens de man-
ter o seu corpo saudável, a sua mente 
flexível e as suas emoções equilibradas. 
Tenha excelentes aprendizagens!

se ensinam, eventuais requisitos, horários, 
preços, etc. Pode fazer as suas pesqui-
sas na internet, em centros especializa-
dos (por exemplo, escolas de dança, de 
música ou de línguas, clubes desportivos 
e associações) ou, se preferir, na junta de 
freguesia da sua área de residência. 

Se o custo das atividades for um entrave, 
lembre-se de que há um leque de 
opções interessantes gratuitas. Uma pos-
sibilidade passa por recorrer a tutoriais 
online gratuitos, na internet. O volunta-
riado também é uma atividade na qual 
poderá aprender algo de novo sem gas-
tar dinheiro. 

Finalizada a lista das atividades que lhe 
interessam, eleja as três que melhor se 
encaixam na sua disponibilidade de 
tempo e orçamento. Se tiver dificuldade 
em escolher uma, opte, por exemplo, 
pela que começar primeiro ou que fica 
mais perto de si. O importante é não dei-
xar para amanhã o que pode fazer hoje! 




