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Fazer exercício físico
Que devo saber?
A realização de uma atividade física de que gostamos é benéfica 
não só para o corpo, mas também para a mente, pois o desporto 
entretém-nos, diverte-nos e permite-nos interagir com outras 
pessoas, além de contribuir para o bem-estar geral e de prevenir 
algumas doenças, nomeadamente as relacionadas com o seden-
tarismo, como a diabetes, ou as doenças cardiovasculares, etc.

Posto isto, se somos sedentários, é altura de mudar. Devemos 
escolher a atividade que melhor se adequa às nossas necessidades, 
expectativas, possibilidades e disponibilidade. Para certas pes-
soas, correr implica participar numa corrida de dez quilómetros 
ou numa maratona, por exemplo. Contudo, se não for esse o seu 
caso, dar um passeio pelo bairro ou fazer uma sequência de alon-
gamentos na sala de estar também conta como atividade física. 
Seja como for, a prática de exercício, por mais residual que seja, 
é sempre melhor do que não fazer nada. Os benefícios proporcio-
nados são inquestionáveis. Se fizermos exercício físico, além de 
nos mantermos mais ágeis e saudáveis, temos boas hipóteses de 
viver mais tempo e com mais qualidade de vida.

Porque é que isto é importante?
Com apenas 30 minutos diários de exercício físico moderado, 
pode melhorar significativamente a sua saúde, reduzindo o risco 
de vir a sofrer de excesso de peso, obesidade ou de doenças 
crónicas, como a diabetes. No entanto, se praticar o seu des-
porto favorito durante mais tempo, aumentando gradualmente 
a intensidade, obterá ainda melhores resultados. Por exemplo, 
no caso das patologias cardiovasculares, alguns dos fatores de 
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★ resoluções para um ano ★ Fazer exercício físico

Numa fase posterior, pode desafiar-se a fazer o mesmo percurso, 
mas de bicicleta.

Além da componente física, existem outros aspetos que influen-
ciam a escolha de um desporto: a disponibilidade de tempo, os 
recursos financeiros e a possibilidade de o praticar em equipa ou 
individualmente.

Se tiver motivação para isso, pode optar por correr. Comece 
por intercalar a caminhada com a corrida, depois faça corrida 
com um ritmo mais lento e acelere progressivamente. Tenha 
em conta que este desporto pode ter algum impacto nas suas 
articulações (especialmente nos joelhos), sobretudo se nunca o 
tiver praticado anteriormente ou se tiver peso a mais. Em alter-
nativa, pode recorrer às caminhadas, que, além de igualmente 
grátis, têm por regra menor impacto. Outra possibilidade é fazer 
natação. Comece por nadar a um ritmo lento numa curta dis-
tância e intensifique a prática à medida que se for sentindo mais 
em forma.

Outra opção que, tal como a natação, já exige um certo esforço 
financeiro é inscrever-se num ginásio. Aqui, as hipóteses são 
várias: exercícios de força nos quais se utilizam equipamentos, 
como os pesos ou halteres; aulas de exercícios aeróbicos, como 
zumba, spinning, aeróbica, etc. O ioga e o pilates são duas boas 
opções para aumentar a flexibilidade dos músculos e articulações, 

risco, como a hipertensão ou o colesterol elevado, melhoram 
substancialmente com a prática de exercício físico. Também 
está provado que a atividade física pode desempenhar um efeito 
preventivo face a alguns tipos de cancro, reduzindo o risco de 
incidência de forma significativa, como no caso do cancro color-
retal e da mama.

Diversos estudos demonstram que o exercício físico também con-
tribui para a saúde mental, uma vez que a prática de desporto 
ajuda a reduzir a ansiedade e o stresse. Inclusive, algumas funções 
cerebrais, como a memória, parecem melhorar com a prática de 
exercício. 

Por fim, uma vez que nos permite fortalecer os músculos e os 
ossos, o exercício físico proporciona inúmeros benefícios ao nível 
do aparelho locomotor, tornando-se assim mais fácil prevenir ou 
melhorar problemas como a artrite, a osteoporose e as dores nas 
costas (lombalgias).

A DECO PROTESTE recomenda…
A resolução que resolvemos colocar como ponto de partida para 
este guia passa por promover qualquer movimento corporal que 
resulte num consumo de energia. Para saber qual é o tipo de exer-
cício mais adequado para si, há que ter em conta vários fatores 
diretamente relacionados com a sua condição física e com a sua 
disponibilidade.

A primeira coisa a considerar é a idade, porque um jovem, um 
adulto ou uma pessoa idosa dificilmente podem praticar, com 
igual intensidade, o mesmo tipo de desporto. Obviamente, 
o estado de saúde também é fundamental para saber o que se 
pode ou não fazer. É igualmente importante conhecer os seus 
hábitos desportivos anteriores: quem nunca praticou desporto 
precisa de começar com algo leve e por períodos mais curtos. 
No caso de uma baixa preparação física e de pouca disponi-
bilidade, caminhar pode ser uma boa opção. Pode aproveitar 
para subir as escadas em vez de utilizar o elevador, fazer a pé 
os trajetos que costuma percorrer de carro ou de transportes 
públicos: até ao trabalho, até ao supermercado, etc. Comece por 
caminhar meia hora por dia com uma passada moderada. Com 
o tempo, pode ir aumentando a duração e o ritmo do passeio. 

Antes de começar, 
tenha em conta a sua 
condição física e a sua 
disponibilidade.
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2

Deixar de fumar
Que devo saber?
A decisão de deixar de fumar é seguramente uma das resoluções 
mais comuns dos fumadores, não somente no Ano Novo como 
pontualmente em datas especiais ao longo dos meses (“quando 
o meu filho fizer um ano”, “se eu me safar desta”, “no meu ani-
versário”). Não obstante ser usual, não deixa de se revelar, pro-
vavelmente, uma das decisões mais difíceis de levar a bom porto. 

Para deixar de fumar é preciso querer, mas a vontade não basta. 
É condição imprescindível que se esteja motivado. Mas não é fácil. 
Mesmo quem tem uma motivação forte (um problema de saúde 
que advém do consumo do tabaco, por exemplo) dificilmente con-
segue abandonar de vez os cigarros à primeira tentativa. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o consumo de 
tabaco terá sido responsável pela morte de mais de cem milhões 
de pessoas no século XX. Esta mesma organização afirma que o 
tabagismo é a principal causa evitável de doença, um dos fato-
res responsáveis por incapacidade e morte prematura nos países 
desenvolvidos. Estima-se que o consumo de tabaco seja responsá-
vel pelo óbito de cerca de seis milhões de pessoas por ano, 700 mil 
das quais oriundas do continente europeu. A este número soma-se 
a morte de 890 mil pessoas vítimas de fumo passivo. 

O tabaco não causa apenas a morte prematura: tira também saúde 
e qualidade de vida. O fumo do tabaco é responsável pelo desen-
volvimento de vários cancros (como da laringe, do pulmão ou da 
bexiga), mas também por várias doenças crónicas (no sistema 
respiratório e cardiovascular, entre outros). Na realidade, os fuma-
dores são, de uma forma geral, menos saudáveis do que os não-
-fumadores: o tabaco fragiliza a saúde dos fumadores levando-os 

além de tonificarem o corpo, pois ambas as disciplinas trabalham 
todos os grupos musculares.

Quando iniciar um desporto, faça-o progressivamente. Escolha 
uma atividade que possa realizar a longo prazo, de forma cons-
tante e regular (natação, por exemplo), porque de pouco serve 
exercitar um dia e depois abandonar a prática durante meses. 
Para não desistir, é importante que se divirta e que consiga inte-
grar a atividade na sua vida diária.

Finalmente, uma vez escolhida uma atividade, deve adaptar-se a 
ela de forma gradual para evitar o aparecimento de lesões. Não 
se esqueça dos alongamentos, que devem ser mais leves antes 
do treino e mais intensos no fim. Esta prática deve ser adequada 
aos grupos musculares envolvidos na atividade. Faça sempre um 
aquecimento prévio, nem que seja das articulações, sobretudo se 
o exercício físico for bastante intenso.

No guia prático 100 exercícios para ficar em forma descubra suges-
tões de exercícios que pode intercalar com o desempenho nor-
mal das atividades quotidianas. Não tenha receio de experimen-
tar também locais de treino (trilhos, percursos, ginásios a céu 
aberto…) gratuitos e ao ar livre.
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A DECO PROTESTE recomenda…
Deixar de fumar representa uma mudança de estilo de vida e um 
desafio para o fumador, em que todos saem a ganhar. Por vezes, 
alguns acontecimentos de vida constituem uma causa externa 
que leva à decisão de deixar o tabaco, sendo a doença o exem-
plo mais comum destas causas. No entanto, quando a mudança 
se deve mais a fatores motivacionais internos — por exemplo, o 
nascimento de um filho —, a decisão é tomada após um processo 
habitualmente marcado por avanços e recuos. Não raras vezes, 
o conflito entre fumar e não fumar gera ansiedade; por isso, é 
essencial haver uma preparação para cessar este hábito. Saber 
aquilo que o espera é a melhor forma de ter sucesso. 

Como fumar provoca dependência física e psicológica, é preciso 
estar consciente de que os sintomas de abstinência se fazem sen-
tir imediatamente após o último cigarro e estar preparado para 
lidar com estes sintomas. Estratégias? Motivação, preparação e 
determinação. 

A motivação é essencial, mas alguns fumadores não conseguem 
deixar de fumar sozinhos. Nesses casos, devem procurar ajuda 
médica, pois tal permite um acompanhamento e avalia a neces-
sidade de um auxílio farmacológico para lidar com os sintomas 
da abstinência. O Sistema Nacional de Saúde disponibiliza em 
diferentes hospitais e centros de saúde consultas gratuitas de ces-
sação tabágica.

Consulte na Internet, em www.deco.proteste.pt/deixar-fumar, o 
nosso dossiê completo sobre o assunto. Descubra connosco os 
benefícios e os passos a dar até ao abandono definitivo do tabaco. 
Mantendo a mente positiva e focada no bem-estar que advém 
desta resolução, será mais fácil ultrapassar com sucesso todas as 
etapas até conseguir viver livre do tabaco.

a recorrerem ao médico com mais frequência e a necessitarem 
de admissão hospitalar com maior regularidade. 

Porque é que isto é importante?
Comecemos pelo lado mais imediato: deixar de fumar per-
mite-lhe recuperar saúde e qualidade de vida desde a primeira 
hora. Por outro lado, começará a poupar diariamente não só o 
dinheiro gasto com o tabaco como também reduzirá as despesas 
“paralelas” associadas a este consumo, tais como a ingestão de 
café ou de bebidas alcoólicas, as pastilhas elásticas mascadas 
depois de fumar e os isqueiros. Com o tempo, a melhoria geral 
do estado de saúde permite poupar também nas idas ao médico 
e à farmácia, já para não falar da diminuição dos gastos com os 
seguros de vida e de saúde (que muitas vezes têm um prémio 
mais elevado, pois ser fumador é um dos fatores ponderados 
na análise do risco). 

Com o tempo, deixar de fumar diminui o risco de cancro, de danos 
nas vias respiratórias, de doenças cardiovasculares, da diabetes, 
de problemas na boca e nas gengivas, etc. Além disso, como a 
função respiratória melhora, é mais fácil praticar exercício físico, 
o que permite manter a forma e, eventualmente, perder peso.

Aliás, são inúmeros os benefícios de deixar de fumar, não somente 
para o fumador mas também para as pessoas que o rodeiam, 
nomeadamente as crianças e os adultos que com ele convivem.

Deixar de fumar pode 
representar um desafio 
difícil de superar para o 

fumador.
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Beber mais água

3 (sigla da European Food Safety Authority — ou Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos) considera adequada uma inges-
tão diária de dois litros de água para mulheres e 2,5 litros para 
os homens (isto inclui a água das bebidas e dos alimentos). Ainda 
de acordo com a Direção-Geral da Saúde, deve-se beber peque-
nas quantidades ao longo do dia, antecipando a sensação de sede, 
e ingerir alimentos ricos em água, tais como sopas, frutas e saladas.

Normalmente, o corpo mantém um equilíbrio entre o líquido que 
é ingerido e o que se perde. A via oral é a principal via de entrada 
de água no nosso organismo. Bebemos mais ou menos mediante a 
sensação de sede, a secreção da hormona antidiurética ADH (que 
abranda a eliminação de água) e a disponibilidade da nossa pro-
dução endógena de água. Esta última significa que o nosso corpo 
é capaz de produzir entre 250 e 350 mililitros de água por dia.

Por outro lado, a água que não é aproveitada pelo nosso orga-
nismo é canalizada para os rins, que filtram diariamente cerca de 
180 litros de sangue, permitindo assim a depuração e a reabsorção 
da água desperdiçada. A pequena porção de água que o corpo não 
absorve é a urina, que transporta inúmeras substâncias residuais e 
que derivam, entre outras coisas, da metabolização dos alimentos.

Estes níveis de água no nosso corpo podem alterar-se se existir 
uma perda excessiva, por exemplo, devido a transpiração signi-
ficativa, respiração ofegante ou rápida, diarreia ou um mau fun-
cionamento da hormona antidiurética. A falta de água no orga-
nismo produz uma desidratação celular que pode provocar sede, 
perda de peso, aumento da temperatura corporal, convulsões e 
até coma. Assim, nestas situações, é importante aumentar a inges-
tão de líquidos. 

A DECO PROTESTE recomenda…
A nossa recomendação a este respeito vai para beber mais água — 
sem qualquer dúvida, a bebida mais saudável e que melhor se 
adapta ao nosso corpo. Passe a trazer consigo uma garrafa ou 
outro recipiente e comece a apostar no consumo de água, evi-
tando as bebidas açucaradas e habituando-se a que esta seja a 
sua principal bebida. Também é importante habituar as crianças 
desde pequenas a beberem água em vez de néctares (cuja com-
posição não tem mais de 50 por cento de sumo; o resto é água 

Beber mais água
Que devo saber?
O corpo humano é constituído principalmente por água, ainda 
que a percentagem varie de acordo com o sexo e a idade. Nos 
lactantes, por exemplo, a água representa 70 por cento do seu 
peso. No caso de um adulto do sexo masculino, chega aos 60 por 
cento; no caso de uma mulher, a quantidade é menor, porque o 
seu tecido magro também é inferior ao dos homens. Um homem 
adulto de 80 quilos, por exemplo, pode transportar 48 litros de 
água no seu corpo. Em contrapartida, nas pessoas idosas, a pro-
porção reduz-se para 40 por cento.

Apesar de não fornecer nutrientes energéticos, a água é essencial 
na nossa dieta diária. É vital para praticamente todas as funções 
do nosso corpo e particularmente para regular a temperatura cor-
poral. Uma perda de 10 por cento da água pode ser fatal. Servem 
de exemplo as pessoas que, devido a diversas circunstâncias da 
vida ou por razões pessoais, tiveram de se sujeitar a um período 
de jejum voluntário. Aquelas que o levaram até às últimas conse-
quências, consumindo apenas líquidos, sobreviveram no máximo 
75 dias. Mas, se formos mais além, verificamos que aquelas que se 
privaram também de beber não viveram mais de 17 dias.

Porque é que isto é importante?
Diariamente perdemos água através da transpiração, da urina e 
das fezes, pelo que devemos reabastecer-nos em permanência 
através da ingestão de alimentos e bebidas.

Logicamente, a quantidade exata deve estar adequada ao peso cor-
poral e à atividade física desenvolvida por cada indivíduo. A EFSA 
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Fazer cinco refeições 
(saudáveis!) por dia
Que devo saber?
A melhor forma de garantir a ingestão adequada de todos os 
nutrientes de que precisamos é praticar uma alimentação variada 
e equilibrada — como, por exemplo, a dieta mediterrânica —, dis-
tribuída em três refeições principais (ou seja, pequeno-almoço, 
almoço e jantar), além de uma merenda a meio da manhã e um 
lanche a meio da tarde. Esta dieta baseia-se no consumo elevado 
de cereais e derivados, legumes, verduras e fruta e na ingestão 
moderada de alimentos de origem animal. Está bem documentado 
que esta dieta é excelente para a saúde quando associada a outros 
hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, praticar exercício 
diariamente e não fumar (veja, a este propósito, as resoluções das 
páginas 9 e 13).

Igualmente importante é o modo de confeção dos alimentos. 
Quando cozinhamos, podemos escolher entre técnicas culinárias 
diferentes, embora nem todas sejam adequadas para preparar 
todo o tipo de alimentos. Estas técnicas permitem melhorar a 
digestibilidade de alguns nutrientes e eliminar bactérias patogé-
nicas, garantindo a segurança alimentar. No entanto, também 
podem destruir vitaminas, formar compostos prejudiciais, como 
os benzopirenos ou a acrilamida, e aumentar o nível de gordura 
presente nos alimentos.

Porque é que isto é importante?
Todas as técnicas culinárias têm implicações no aspeto, na textura 
e no sabor dos alimentos, na sua durabilidade e na possibilidade 

4e açucares) ou, pior ainda, refrigerantes (que, por vezes, nem 
sumo têm).

Uma boa forma de ingerir água é comer fruta e legumes. Como 
se sabe, estes alimentos contêm grandes quantidades de água e 
convém aumentar a sua ingestão para manter uma boa hidratação.

As crianças e os idosos são parte da população especialmente 
sensível à desidratação e, por isso, é preciso estarmos atentos e 
garantir que bebem líquidos em quantidade suficiente.

Também é importante escolher as bebidas mais adequadas de 
acordo com a atividade física realizada, o estilo de vida e as cir-
cunstâncias do momento. Se fizer algum desporto, beba antes 
de começar a praticar, durante o treino e após, para recuperar 
rapidamente os líquidos perdidos. Como é óbvio, também precisa 
de beber mais em ambientes quentes, mesmo que não tenha sede, 
pois perde-se muita água através da transpiração.

Quanto ao consumo de refrigerantes, este deve ser ocasional, uma 
vez que os mesmos podem fornecer grandes quantidades de açú-
cares. Se consome bebidas light para controlar o peso, tenha em 
conta que não é recomendável abusar de alguns edulcorantes 
contidos nos refrigerantes sem açúcar. Veja a este propósito a 
resolução Atenção aos refrigerantes, na página 109.

No nosso país, a água da torneira cumpre perfeitamente a fun-
ção de nos hidratar e é muito mais barata que a engarrafada. 
De acordo com vários estudos da DECO PROTESTE, o consumo 
de água da rede pública em Portugal é seguro. Não obstante, pode 
acontecer que, em algumas áreas onde a água da torneira tenha 
um sabor menos agradável, ou por questões práticas, se recorra 
a água engarrafada.

Por último, não se esqueça de que a água não é um recurso ilimi-
tado como creem alguns consumidores. Deve tomar consciência 
de que este é um bem escasso que deve gerir de forma eficiente, 
utilizando apenas o que precisa no momento e sem desperdiçar.
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Uma das melhores formas de evitar estes petiscos é não prolon-
gar os períodos de jejum entre refeições. Por isso, convém fazer 
sempre cinco refeições por dia: pequeno-almoço, merenda da 
manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Se passar muito tempo 
entre o jantar e a hora de se deitar, pode ainda recorrer a algo 
ligeiro antes de ir dormir, como um copo de leite. Ao contrário 
do que acontece com os petiscos, estas refeições são feitas a horas 
certas e de forma controlada. Isto vai evitar que coma entre as 
horas das refeições e que se sente à mesa com demasiado apetite.

A DECO PROTESTE recomenda…
Repita este mantra: “Não voltarei a saltar o pequeno-almoço.” 
Esta é a primeira chave para que esta resolução faça sentido, já 
que o pequeno-almoço determina o ritmo geral do resto do dia. 

Depois, prometa não voltar a espaçar as refeições demasiado 
tempo. Não tem disponibilidade para ir comer fora? É altura de 
levar uma marmita consigo. Verá que não é assim tão complicado 
e que vai sentir-se muito melhor ao longo da jornada. 

Terceiro ponto, e não menos importante: selecione a técnica culi-
nária para tornar a sua refeição o mais saudável possível. 

O pequeno-almoço deve representar entre 20 e 25 por cento da 
energia total diária, isto é, deve contribuir com cerca de 400 ou 
500 quilocalorias das cerca de duas mil recomendadas para um 
adulto do sexo feminino por dia (conquanto tenha uma atividade 
física moderada). Deve incluir alimentos como sumo de fruta ou 
uma peça de fruta, cereais ou pão. Os produtos lácteos também 
devem fazer parte de um pequeno-almoço completo, sob a forma 
de leite, iogurte ou queijo com pouca gordura.

Para evitar um jejum prolongado, pode comer uma peça de fruta 
ou um produto lácteo como iogurte, queijo fresco, etc., a meio 
da manhã. Esta merenda deve corresponder a cerca de 5 a 10 por 
cento da energia total diária que consumimos, ou seja, cerca de 
100 ou 200 quilocalorias.

O almoço é a refeição mais importante do dia e deve represen-
tar 30 a 35 por cento da energia diária, ou seja, cerca de 600 
ou 700 quilocalorias. Deve consistir num primeiro prato (uma 

de reaquecimento. Também podem afetar o valor nutricio-
nal do alimento, já que, por vezes, aumentam o teor calórico, 
conservam ou destroem vitaminas e concentram nutrientes 
de que não precisamos.

Assim, devemos escolher as técnicas culinárias consoante o modo 
como influenciam os aspetos nutricionais, optando pela mais ade-
quada de acordo com o alimento, o nosso gosto ou as circunstân-
cias e combinando-as da melhor maneira (veja a caixa abaixo). 

Além disso, é imperioso comer várias vezes ao dia. Atenção que 
isto não significa comer mais, mas sim distribuir melhor as calo-
rias diárias necessárias ao longo da jornada.

Comer entre as refeições, o que normalmente chamamos “petis-
car”, é comer mal. Petiscar só ajuda a não comer bem às refei-
ções principais. Quando, para piorar o cenário, os petiscos con-
sistem, sobretudo, em alimentos menos interessantes, com uma 
grande quantidade de açúcar, gordura e/ou sal, o desequilíbrio 
está garantido.

Características das diferentes técnicas culinárias

Panela de  pressão
Perdem-se menos vitaminas, 

embora um pouco mais do que 
no micro-ondas.

Fritos
Maior teor calórico, devido à 

gordura que absorvem.

Cozidos
Maior perda de vitaminas. 

Parte dos nutrientes passam 
para o caldo (mas os legumes 

ficam mais saborosos).

Na chapa
As proteínas coagulam e 
conservam-se os sucos.

Micro-ondas
Menor perda de vitaminas mas 
a apresentação e a textura dos 

legumes é sofrível.

Assados
Melhores no próprio suco do 
produto, sem juntar gordura.
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★ resoluções para um ano ★ Fazer cinco refeições (saudáveis!) por dia

Lave os legumes inteiros e corte-os de imediato. Não os deixe de 
molho durante muito tempo, porque vão perdendo as vitaminas. 
Nesse sentido, se puder, cozinhe-os numa panela de pressão, pois 
a perda de vitaminas é inferior. Aproveite a água da cozedura dos 
vegetais para fazer guisados e caldos; assim, não desperdiça os 
nutrientes que ficam no caldo.

O micro-ondas é rápido e conserva bem as vitaminas, mas os legu-
mes ficam com uma apresentação e uma textura sofríveis.

Quando grelhar ou saltear, dê preferência ao azeite, porque é 
nutricionalmente interessante e resiste bem ao calor. Para grelhar 
peixe ou carne gordos, adicione pouco ou nenhum azeite; pode 
utilizar um pincel para colocar apenas a quantidade necessária.

Evite os fritos, mas, se os fizer, não exceda os 180ºC na confeção. 
Antes de fritar batatas, deixe-as de molho durante algum tempo, 
para dissolver o amido. Não convém que fiquem queimadas.

Se fizer um churrasco, deve esperar que o fogo propriamente dito 
se apague e que fiquem apenas as brasas. Evite deixar cair gordura 
nas brasas, porque podem formar-se substâncias nocivas. Não 
deve consumir as partes da carne que tenham ficado queimadas.

Finalmente, se ainda não o faz, habitue-se a tomar as suas refeições 
com tranquilidade e bom humor. Mesa posta e companhia é uma 
das boas regras para uma alimentação saudável. A este propósito, 
veja a resolução que lhe apresentamos na página 52.

No nosso guia Mãe, quero mais brócolos!, encontrará vários truques 
para pôr toda a família a seguir bons hábitos de alimentação e 
um programa completo de um mês a comer bem, com mais de 
150 receitas saudáveis para distribuir pelas cinco refeições do dia.

sopa ou uma salada, por exemplo); um segundo prato de peixe, 
carne magra ou ovos acompanhados por alimentos como arroz ou  
massa e vegetais, cozinhados ou crus; e uma sobremesa, essen-
cialmente, uma peça de fruta ou um produto lácteo. Se quiser 
acompanhar a refeição com pão, prefira o pão de mistura ou inte-
gral, e beba água.

O lanche da tarde também é uma pausa necessária para evitar 
que fique sem comer durante muito tempo. Deve corresponder, 
tal como a merenda a meio da manhã, a cerca de 5 a 10 por cento 
da energia diária total.

É importante fazer uma refeição leve duas horas antes de se deitar 
para que possa desfrutar de um bom descanso. Contudo, esta 
deve ser completa e fornecer os nutrientes que não foram inge-
ridos ao longo do dia. Assim, para o jantar, escolha alimentos 
diferentes dos do almoço para equilibrar e variar a dieta. Esta 
refeição deve fornecer cerca de 20 a 25 por cento da energia total 
diária, ou seja, cerca de 400 ou 500 quilocalorias.

Para confecionar as várias refeições, combine as diversas técnicas 
culinárias. Hoje, a combinação de texturas suaves e crocantes é 
muito valorizada, porque confere alguma diversidade e equilíbrio 
aos pratos. 

Evite os fritos, mas se o prato principal o for, acompanhe-o com 
um cozido ou um assado. Procure o equilíbrio e varie as texturas 
e os sabores.

Distribuição calórica ao longo do dia

Pequeno- 
-almoço

Almoço JantarMerenda 
da manhã

Lanche da tarde

20-25% 5-10% 30-35% 5-10% 20-25%
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Organizar o tempo

partido do seu dia e utilizar o tempo que economizou para des-
frutar de um momento de lazer. Como regra, uma pessoa que 
trabalha oito horas por dia, e que além disso tem a seu cargo as 
tarefas domésticas e familiares, deveria dispor de pelo menos 
duas horas diárias para praticar desporto, ler ou simplesmente 
relaxar e meditar. Se a isto juntarmos cerca de oito horas de 
sono, podemos falar numa situação de equilíbrio.

Sentir que gerimos o nosso tempo proporciona uma sensação 
de controlo sobre a nossa própria existência, o que é, em si, um 
antídoto contra o stresse. Procure preservar essa sensação.

A DECO PROTESTE recomenda…
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 antecedência. Existem vários métodos, e não há 
necessariamente um melhor que os outros. O importante é ser 
consistente e seguir a planificação elaborada.

Para o efeito, sugerimos que, no início de cada semana, faça 
uma lista das tarefas que deseja realizar. Reveja a lista todas 
as noites para verificar o que conseguiu concretizar nesse dia 
e identificar o que precisa de fazer no dia seguinte. Contudo, 
atenção: seja razoavelmente flexível ao planificar, pois, como 
sabe, podem surgir situações inesperadas! Por isso, o melhor 
é reservar algum tempo do seu dia para possíveis interrupções 
ou tarefas imprevistas.

À medida que se for familiarizando com o sistema, planeie as 
tarefas a curto, médio e longo prazo e determine um período 
de tempo para as realizar. Se tiver dificuldade em cumpri-las 
todas ou em conciliá-las com o lazer, é sinal de que quer fazer 
demasiadas coisas, que não está ciente do tempo realmente 
necessário para cada tarefa, pelo que será necessário reajustar 
a sua planificação. De qualquer forma, isto não significa que 
não esteja no caminho certo, antes pelo contrário: para pla-
nificar não há nada como estar consciente do tempo que cada 
tarefa exige. Além disso, é necessário estabelecer uma ordem de 
prioridades e abordar as tarefas uma a uma. Comece pelas tare-
fas mais urgentes e, uma vez resolvidas, vá das mais às menos 
importantes.

Organizar o tempo
Que devo saber?
Hoje parece que o tempo nunca é suficiente. Por um lado, que-
remos fazer cada vez mais tarefas com um mesmo número de 
horas e, por outro, devido à atual conjuntura económica, patrões 
e empresários exigem cada vez mais dos trabalhadores, chegando 
algumas empresas a ficar abertas até mais tarde para não perde-
rem uma oportunidade de negócio ou um cliente. A verdade é 
que, apesar de toda a tecnologia disponível, há muitas pessoas 
que dedicam cada vez mais tempo ao trabalho, em detrimento 
do lazer e da vida pessoal.

No caso das mulheres, esta exigência é muitas vezes a multiplicar, 
especialmente para aquelas que trabalham fora de casa. Muitas 
combinam a carreira profissional com um papel tradicionalmente 
mais ativo nas responsabilidades domésticas. Esta situação pode 
ser esgotante, a menos que o parceiro assuma, em igual medida, 
a carga de trabalho doméstico ou que se possa pagar uma ajuda 
externa.

Porque é que isto é importante?
Organizar o tempo implica ter presente o objetivo de cada tarefa, 
o nível de exigência e o rigor que esta exige. Também é impor-
tante saber distinguir o que é mais urgente, ou seja, o que requer 
atenção imediata e o que é mais importante, ou seja, o que está 
dependente da realização desse objetivo, para decidir o que fazer 
em cada momento.

Quase todos podem beneficiar da aplicação de alguns princí-
pios para a gestão do tempo. Qualquer pessoa pode tirar melhor 

5
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★ resoluções para um ano ★ Organizar o tempo

fazê-lo incorretamente. Caso contrário, vai acumular cada vez 
mais tarefas, até que não sobre tempo para si. Um curso ou uma 
formação na área da autoafirmação pode ensiná-lo a dizer “não” 
sem ofender ninguém nem se sentir culpabilizado (veja a propó-
sito a resolução Praticar a assertividade, na página 137).

Se entre todas as suas tarefas existem algumas que lhe desagra-
dam, evite adiá-las ou deixá-las para o último momento, salvo se 
esse adiamento surgir como consequência da própria planificação. 
Todos temos obrigações das quais não gostamos ou que não temos 
vontade de realizar, mas, por mais tentador que pareça, não há 
nada mais stressante do que terminar um trabalho que não nos 
motiva sob a pressão de um prazo apertado.

Se, apesar de todas estas recomendações, não consegue concreti-
zar tudo o que planificou, delegue, se possível, algumas das tarefas 
ou peça ajuda, seja no âmbito do trabalho seja no da sua vida 
pessoal. Talvez tenha de pensar em contratar alguém para lhe 
aliviar a carga de trabalho: se tiver a possibilidade de o fazer, isso 
significa que, pelo menos, terá mais tempo livre para si. Existem 
certamente algumas tarefas na sua lista que podem ser realizadas 
por outra pessoa.

Uma boa estratégia para lidar com tarefas de grande dimensão é 
dividi-las noutras mais pequenas e exequíveis. Desta forma, será 
muito mais fácil planificar. Também é muito útil compartimentar 
o trabalho para acumular realizações parciais e dá-las por concluí-
das uma vez alcançado o objetivo. E, se lhe sobrar tempo, evite 
continuar a trabalhar, de forma quase obsessiva, para melhorar o 
resultado até ao último minuto. Aplique a máxima de que muitas 
vezes, também no trabalho, simplificar ajuda e “menos é mais”.

Quando estiver a realizar uma tarefa, concentre-se no que está 
a fazer e não preste atenção ao resto. Caso contrário, vai des-
concentrar-se com muita facilidade e, consequentemente, obter 
piores resultados. O correio eletrónico, por exemplo, é uma fonte 
de distração constante; por isso, é melhor consultá-lo apenas em 
determinados momentos em vez de o manter permanentemente 
aberto.

Por outro lado, é preciso ter cuidado com o improviso, especial-
mente nas reuniões. O melhor mesmo é prepará-las com cuidado, 
definindo os objetivos e os resultados que deseja obter e avaliar 
se são cumpridos.

Outro fator a ter em conta para uma melhor gestão do seu tempo 
é aprender a dizer “não” em determinadas ocasiões. Mesmo 
que trabalhe por conta própria, se não tem a disponibilidade 
necessária para realizar um trabalho, é melhor recusá-lo do que 

Quando estiver a realizar 
uma tarefa, concentre-se 
no que está a fazer, caso 

contrário pode obter 
piores resultados.
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