
Estratégias para combater o mal-estar instalado 

O desemprego encontra-se entre os 
primeiros 10 lugares na lista dos 
maiores factores de stress na vida de 
uma pessoa. Isto acontece, porque 
além de ser uma situação de grande 
mudança, traz bastantes consequências 
a nível financeiro, familiar, social e, 
muitas vezes, de saúde. 
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o isola-
mento só irá contribuir ainda mais para o 
mal-estar que tem tendência a instalar-se. 
Recorra às pessoas de quem gosta e que 
possam ser um recurso para que se sinta 
melhor nesta fase. Elas poderão também 
ser fundamentais na procura de um novo 
emprego: ter mais pessoas atentas a possíveis 
ofertas a que possa candidatar-se aumenta 
a rede de contactos e o surgimento de 
oportunidades.

os horários de deitar e acordar têm ten-
dência a alterar quando as pessoas ficam 

desempregadas. Por norma, a hora de 
deitar é mais tardia, o que faz com que se 
levante mais tarde no dia seguinte. Tenha 
alguma atenção a isso por forma a poder 
continuar a aproveitar os dias em pleno e 
ter um tempo de descanso adequado.

esta é uma fase privilegiada para definir 
novos objectivos a nível profissional, in-
cluindo outras profissões nas quais gostaria 
de investir. Procure formação em áreas 
profissionais que lhe interessam e pondere 
alargar as suas competências profissionais. 
Além disso, assistir a este tipo de formações 

Esta mudança é frequentemente 
acompanhada de sentimentos 
como desespero, sensação de 
vulnerabilidade e incerteza 
que colocam muitas dúvidas 

às pessoas quanto ao seu futuro. Nesta fase 
de vida, as pessoas têm tendência a isolar-se, 
a desregular as suas rotinas e a ansiedade e 
o desespero inundam o dia-a-dia de quem 
se encontra desempregado.

Estratégias que deve adoptar
Por esses motivos, é importante que adopte 
algumas estratégias para combater o 



irá permitir-lhe sair de casa e estar em 
contacto com novas pessoas que poderão 
ser importantes para o novo rumo que 
decidir traçar na sua vida.

 a ansiedade e o turbilhão de 
pensamentos negativos podem tomar 
conta de si em alguns momentos. Re-
serve algum tempo do seu dia para dar 
atenção à forma como se encontra a sua 
respiração (que quando estamos ansiosos 
tem tendência a estar muito acelerada, 
promovendo batimentos cardíacos mais 
rápidos e promovendo o próprio ciclo 
da ansiedade). Faça algumas respirações 
profundas e concentre-se no percurso 
que o ar faz quando inspira e quando 
expira, aproveitando estes momentos 
para deixar ir alguns pensamentos mais 
perturbadores e focar-se na importância 
do aqui e agora. É natural que veja o fu-
turo de forma negativa, tenha em atenção 
que ainda assim pode ganhar controlo e 
diminuir a frequência com que os pensa-
mentos perturbadores aparecem.

que pode ser muito importante neste 

Exercício de respiração abdominal

1Feche os olhos suavemente e con-
centre a atenção na sua respiração, 

sem a alterar de qualquer forma;

2 é uma res-
piração que activa o sistema ner-

voso autónomo simpático, provocando 
activação e aumentando a ansiedade.  
A respiração abdominal activa o sistema 
nervoso autónomo parassimpático e ajuda 
todo o corpo a baixar a intensidade de 
funcionamento, relaxando;

3Imagine um balão na sua barriga (zona 
do abdómen). Quando inspira deva-

gar, durante 3seg, imagine que o balão na 
sua barriga enche. Se lhe for difícil, faça 
alguma força na barriga para a ‘empurrar’ 
para a frente. Nesta fase, tente que a sua 
caixa torácica mexa o menos possível ou, 
idealmente, que fique imóvel;

4Durante os seguintes 6seg, deixe o 
ar ir, sem esforço, devagar e pau-

sadamente, ‘esvaziando’ a sua zona ab-
dominal;

510min e usufrua do estado em que o 
seu corpo se encontra.

quando o desemprego surge, existe alguma 
tendência para uma de três situações: 
1) Procurar de forma frenética arranjar 
emprego e pensar nisso todos os dias a 
toda a hora; 
2) Ver-se com menos tarefas durante o dia 
e adiar consecutivamente algumas decisões 
ou tarefas de responsabilidade; 
3) Preencher-se com tarefas domésticas e 
assumir em casa funções que anteriormente 
estavam distribuídas pelos vários elementos 
da família. O balanço entre a vida profis-
sional e a vida pessoal é tão importante 
quando se está a trabalhar como quando 
se encontra desempregado. Torna-se ainda 
mais fundamental retirar algum tempo 
para tarefas de lazer e autocuidado, como 
estar com os amigos, passear, ter hobbies, 
entre outras.

se 
nesta fase os pensamentos negativos são 
comuns, existem alguns mais típicos que 
outros. Pode sentir que não fez o suficiente 
para segurar o seu antigo emprego ou que 
não está a fazer o suficiente ou o correcto 
para encontrar um novo trabalho. Estes 
pensamentos são como uma espécie de 
combustível para a ansiedade e podem 

começar a ser prejudiciais para o seu bem-
-estar, que é tão importante no equilíbrio 
diário e na força que precisa para fazer face 
a todas as adversidades.

Pondere a procura de um profissional de 
 Se esta fase estiver a ser muito difícil 

de gerir para si, procurar um psicólogo 
pode ser muito importante. Um profissional 
poderá ajudá-lo a escolher o caminho que 
quer traçar para o seu futuro, ao mesmo 
tempo que reflecte sobre formas práticas 
de cuidar do seu bem-estar e equilibrar 
as várias responsabilidades que tem neste 
momento. De igual modo, pode resolver 
situações passadas a nível laboral que 
tendem a afectar a aquisição e manutenção 
de novos cargos profissionais.
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