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Mais feliz...
Na relação consigo mesma
As resoluções que lhe permi-
tem fazer mais o que gosta, 
aumentar a autoconfiança e 
fortalecer a autoimagem.

TER MAIS ESPAÇO 
PARA O QUE  
REALMENTE  
IMPORTA
„   O QUE TEM DE FAZER:  

DESFAZER-SE DO  
QUE NÃO PRECISA

«Para vivermos no momento presente, 
precisamos de espaço mental, emocional e 
físico. A acumulação de medos antigos, 
memórias passadas ou de objetos sem 
utilidade nem valor retira-nos possibilidade 
de nos relacionarmos de forma plena com 
as situações do presente e gera em nós um 
peso que nos dificultará o movimento.»

DRA. FILIPA JARDIM SILVA
Psicóloga clínica da Oficina de Psicologia 

SENTIR MAIS  
PRAZER NA VIDA
„   O QUE TEM DE FAZER:  

ADOTAR UM NOVO HOBBY
«Hoje, as pessoas concentram-se muito em 
atividades consideradas obrigatórias, como  
o trabalho e os compromissos familiares, 
tendendo a deixar de lado as atividades  
que lhes dão prazer. Os hobbies ajudam  
a recarregar baterias – ficamos com mais 
energia e motivação para as outras tarefas 
–; permitem-nos baixar os níveis de stresse 
– estamos concentrados em algo que 
gostamos de fazer – e aumentam sensações 
de bem-estar físico e psicológico.»
DRA. ANA SOUSA
Psicóloga clínica na Psinove – Inovamos a Psicologia

FAÇA ASSIM
v Escolha algo que tenha a ver consigo e 
para o qual se sinta motivada.

v Faça uma lista das coisas que gosta de 
fazer nos tempos livres ou de outras que 
gostava de aprender e avalie a possibilidade 
de o tornar num hobby. Pode escolher 
entre viajar, cozinhar, pintar, fotografar, 
escrever, aprender a tocar um instrumento 
musical, fazer bijutaria ou outros. 

v Se tem de aprender a fazê-lo, procure na 
internet na sua zona de residência ou traba-
lho quem esteja a oferecer aulas nessa área 
e acorde um horário e frequência que se 
ajuste ao seu dia a dia. 

v Se não necessitar de aprendizagem, 
agende um dia ou dois por semana e um 
horário específico para estabelecer um 
compromisso consigo mesma. Se estiver 
mesmo interessada em cuidar de si e retirar 
bem-estar destas atividades vai arranjar 
tempo para o fazer.

SENTIR-SE MAIS CAPAZ
„   O QUE TEM DE FAZER:  

VENCER UM MEDO
«Muitas vezes, o medo surge por algo que 
já não fazemos há muito tempo ou por 
algo que constitui um desafio para nós.  
É o nosso cérebro a proteger-nos e isso é 
positivo; mas não significa que não 
somos capazes de superar esse desafio. 
No entanto, quanto mais os tememos e 
evitamos maiores os medos se tornam.» 
DRA. FILIPA JARDIM SILVA
Psicóloga clínica da Oficina de Psicologia 

FAÇA ASSIM
v Pense num medo que lhe tem retirado 
liberdade e causado mal-estar. Pense 
como surgiu, como foi crescendo, o que 
o foi alimentando e o que implica atual-
mente. 

vDefina um plano em que, por aproxi-
mações sucessivas, possa vencer o seu 
medo, começando por gerir os seus pen-
samentos em torno do seu medo e por 
regular a ansiedade inerente. 

v Permita-se surpreender e arriscar, ga-
nhe confiança com primeiros objetivos 
mais alcançáveis até evoluir para outros 
mais desafiantes. 

ELEVAR A AUTOESTIMA
„   O QUE TEM DE FAZER: 

AUTOELOGIAR-SE
«Todos nós precisamos de um 
narcisismo benigno (aquele que não é 
tóxico, nem presunçoso). Reconhecer a 
importância ou o impacto de algo que 
fizemos bem é um catalisador para a 
nossa autoestima, motivação e 
confiança.»
DR. VÍTOR VIEGAS COTOVIO
Médico psiquiatra e psicoterapeuta

COMO SE FAZ? 
v «Identifique as coisas boas que faz e as 
coisas positivas que tem no seu funcio-
namento. Pode fazer este exercício con-
sigo própria e partilhá-lo com aqueles 
que são significativos para si, pedindo até 
que lhe devolvam o elogio: “achas que 
estive bem?”», sugere Vítor Viegas Coto-
vio, sublinhando que é preciso saber 
muito bem com quem partilhar o autoe-
logio: «Esta partilha deve ser feita no 
contexto de uma relação autêntica, com 
características de assertividade, para 
termos a certeza que o outro não vai 
empolar ou dizer apenas o que quere-
mos ouvir, nem vai ficar com inveja e 
passar-nos uma “rasteira”».

30%
mais 
criatividade  e 
produtividade 
no trabalho
Uma equipa de 
psicólogos da 
Universidade de 
São Francisco 
concluiu que as 
pessoas que 
investem em 
atividades 
criativas, como 
os hobbies 
(como tricotar, 
cozinhar, pintar, 
fotografar, fazer 
jardinagem), 
tendem a ter 
um aumento de 
15 a 30 por 
cento no 
desempenho 
profissional 
(especialmente 
na criatividade 
e apoio aos 
colegas) 
quando 
comparadas a 
quem não os 
tem. 

DUAS  
COISAS  
QUE  
DEVEM  
SER PRIO-
RITÁRIAS 
NA SUA 
VIDA 

{fOcO}
ESTÃO INTRINSECAMENTE  
LIGADAS E SE AS INTEGRARMOS  
NA NOSSA VIDA TORNAM-NA 
MUITO MELHOR, EXPLICA  
VÍTOR RODRIGUES, PSICÓLOGO  
E PSICOTERAPEUTA. 

1. Beleza  
«Para muitos, a beleza é quase 
inútil por não fazer funcionar 
motores nem pagar contas. No 
entanto, é das coisas que mais nos 
torna humanos. O cultivo da 
beleza traz-nos boa disposição e 
bem-estar, eleva-nos a mente e o 
coração.»

O QUE FAZER 
«Uma das formas de se rodear de 
beleza consiste em vivê-la em atos, 
palavras e atitudes. Outra maneira 

2. cultura  
«Muitas vezes, sentimo-nos 
inúteis, temos a sensação de 
desperdiçar o nosso tempo ou de 
não encontrar sentido para a vida.  
A cultura expande-nos a 
consciência, fornece-nos 
momentos preciosos para cultivar 
o prazer da alma e ajuda a devolver 
os seres humanos a si mesmos ao 

colocar-nos em contacto com 
o que nós, Humanidade, temos  
de melhor e o que de melhor 
temos produzido em termos de 
arte, tecnologia, ciência, filosofia, 
espiritualidade. Sem ela não há 
quase nada para ser aprendido.»

O QUE FAZER
«A administração judiciosa do tempo  
e dos recursos tem sido uma longa 
dificuldade por parte de muitas 
pessoas que se deixam viciar em 
espetáculos televisivos de baixíssima 
qualidade. Para alimentar a mente  
com coisas de qualidade, importa, 
sobretudo, dedicar conscientemente 
algum tempo àquela cultura que nos 
cultiva: pintar, desenhar, esculpir, 
escrever, passear em lugares bonitos, 
ler, ver bom cinema ou teatro, dança, 
música, exposições, tertúlias, 
conferências.»

PONHA EM PRÁTICA
vOlhe para dentro de si e para a sua casa  
e veja o que já não lhe serve, o que está  
a pesar, o que já não usa há um ano, 
o que foi importante mas já não é. 

v Permita-se dar alguns objetos em bom 
estado a outras pessoas, colocar outros  
no lixo, possibilite-se guardar as suas  
fotografias mentais no arquivo e não  
alimentar diariamente situações  
que fazem parte do passado.

consiste em procurar ostensivamente 
viver num ambiente musical, rodear-se 
de objetos bonitos (se um quadro for 
caro, um poster faz bem o serviço), 
cultivar alguma prática artística, ir a 
lugares só por serem bonitos. Adote a 
beleza como um dos critérios para o que 
faz, o que adquire e os lugares onde vai. 
A Internet dá-nos acesso fácil a muita 
beleza mas, por vezes, é ainda melhor 
poder vê-la e tocá-la ao vivo.»



JANEIRO 2016 / prevenir 105104  prevenir / JANEIRO 2016  

EXERCÍCIOS 
PARA  

SABOREAR
„ Coma a sopa 

devagar e identi-
fique os sabores.

„ Pare para 
cheirar o ar, 

tentando detetar 
cheiros subtis (ao 
fim de uns minu-
tos, poderá ficar 
surpreendida).

„ Aprecie volun-
tariamente cada 
estátua, procu-
rando mesmo 

encontrá-las ou 
olhar em redor 
em busca de 

coisas bonitas.

FAÇA UM BALANÇO
«AS PESSOAS VIVEM MUITAS VEZES 
ANESTESIADAS PELA ROTINA  
E QUANDO CHEGA O FINAL DO ANO  
É IMPORTANTE FAZER UM BALANÇO  
– SE PROGREDIRAM NA CARREIRA,  
SE FORAM FELIZES, SE REALIZARAM  
UM PROJETO, SE GANHARAM MAIS 
DINHEIRO… SE NADA ACONTECEU É 
PORQUE ALGUMA COISA ESTÁ ERRADA»
MARIA DO CÉU SANTO, MÉDICA 
GINECOLOGISTA OBSTETRA 
ESPECIALISTA EM MEDICINA SEXUAL

JOGA-SE 
ASSIM

„O primeiro 
jogador escreve 

ou desenha  
algo no topo  

da folha  
e dobra-a  
de forma  

a que o jogador  
seguinte  

ao dar o seu 
contributo 
veja apenas  

a última linha  
do que  

escreveu  
ou últimos 
traços do  

que desenhou.
„No final, 

desenrola-se  
a folha e todos 
os participantes  

divertem-se  
com o  

resultado final.

FAZER MAIS  
AQUILO QUE GOSTA
„   O QUE TEM DE FAZER: 

GERIR MELHOR O TEMPO
«Uma boa gestão de tempo permite-lhe 
algo essencial: ter mais disponibilidade 
para as coisas que realmente são 
importantes para si.»
OLIVER RÖHRICH
Formador e executive coach e docente do INDEG/ISCTE

FAÇA ASSIM

1) Dê passos pequenos. Em vez de tentar 
ser perfeita na gestão de tempo, coloque-
-se o desafio de gerir bem o seu tempo 
durante meio dia. A seguir tente gerir bem 
o tempo durante um dia e assim sucessi-
vamente. Depois de cada fase, avalie o 
que fez bem e o que pode melhorar.

2) Tome notas durante um dia de todas as 
coisas que lhe causam interrupções e 
reflita sobre como poderia evitar essas 
interrupções.

3) Comece pelo mais difícil. Desta manei-
ra já se vai sentir-se mais aliviada durante 
o dia. 

ENCONTRAR,  
TODOS OS DIAS,  
O LADO BOM DA VIDA 
„   O QUE TEM DE FAZER: 

APRENDER A SABOREAR  
(AS COISAS, A VIDA, OS LUGARES,  
OS ACONTECIMENTOS)

«A arte de saborear devolve-nos ao tempo 
presente e afasta-nos de remoer o passado 
ou preocupar-nos com o futuro.  
Saborear bem as coisas evita que passemos 
demasiado tempo a lamentar os amargos 
da vida e a deixarmos que nos ocupem  
a mente e o coração. Por isso, combate 
desde logo a ansiedade e o stresse. 
Torna-se facilmente uma fonte  
de bem-estar contrária ao 
pessimismo de acharmos que não 
há nada de bom na vida, nos 
outros ou em nós. É um bom 
exercício da nossa liberdade 
face às emoções.»
PROF. DR. VÍTOR RODRIGUES
Psicólogo e psicoterapeuta

PREFERIR  
A “VIDA REAL” 
„   O QUE TEM DE FAZER: 

DEDIQUE MENOS TEMPO  
ÀS REDES SOCIAIS

Esta resolução «pode ajudar-nos  
a retomar tempo de qualidade para nós 
mesmos e para os outros, cultivando 
relacionamentos profundos, reais e 
produtivos. As redes sociais podem 
afastar-nos de relacionamentos reais e 
próximos de nós ao viciar-nos nas 
“recompensas intermitentes” que vamos 
ter ao encontrar mais um caso amoroso, 
mais uma fofoca chocante, mais uma 
notícia sensacional, em vez de repararmos 
melhor no cônjuge ou nos filhos que estão 
ao nosso lado e enfrentarmos a realidade 
dos relacionamentos que precisam de ser 
cultivados, apaziguados, “negociados”.»
PROF. DR. VÍTOR RODRIGUES
Psicólogo e psicoterapeuta

PONHA EM PRÁTICA
v «Restrinja o tempo que dedica diaria-
mente às redes sociais. Pode, por exemplo, 
retirar deliberadamente aquela hora  
(ou horas) que costuma passar nas redes 
sociais para usá-la de forma diferente: que 
tal brincar com os seus filhos? Telefonar a 
amigos? Dar um passeio a pé? Ler um capí-
tulo de um livro? Arrumar algumas coisas?»

Mais feliz...
Na relação  com os outros
Como nos aproximarmos 
mais de quem gostamos e criar 
ligações que nos transmitem 
segurança e bem-estar.

NÃO USA MAQUILHAGEM? COMECE ESTE ANO
{autOcOnfiança}

«Do ponto de vista psicológico, o ato de se maquilhar é, em si, um potenciador da sua autoconfiança», afirma Ana Sousa, 
psicóloga clínica da Psinove – Inovamos a Psicologia.

POR ONDE COMEÇAR?
vA maquilhadora Inês 
Franco, recomenda «pela 
zona do rosto que sente 
mais necessidade de mudar 
ou com mais imperfeições. 
O que é preciso é começar. 
A maquilhagem tem um 
poder fantástico, uma  
vez começando a usar, e 
vendo o efeito que produz 
em si e na reação que 
provoca nos outros,  
não vai querer parar».

BB Cream 
«Quem não  
usa maquilhagem  
acha sempre estranho 
quando aplica uma  
base, sente-se como se 
tivesse uma máscara.  
Por isso, se tiver 
imperfeições na pele 
comece pelo BB Cream, 
que dá um pequeno 
embelezamento à pele  
de uma forma natural. 
Aplicado como se fosse 
um creme hidratante 
uniformiza a pele e dá um 
aspeto de luminosidade.»

Rímel 
«Se tem pestanas 
pequenas, experimente 
este produto que torna  
o olhar mais aberto  
e expressivo. Retire  
o excesso da escova  
e aplique nas pestanas 
superiores em 
movimentos de 
ziguezague da raiz  
até às pontas.  
As pessoas vão reparar 
que está mais bonita, 
embora não saibam 
porquê – é a magia  
da maquilhagem.»

Batom
«Se quiser começar  
por algo mais prático 
comece pelo batom. 
Existem centenas de  
cores para os lábios.  
Se acha que o batom  
não lhe fica bem  
é porque ainda não 
experimentou a cor certa 
para si – tem de haver 
pelo menos uma que  
lhe vai ficar excelente.  
Um nude rosa fica bem  
a quase todas as mulheres, 
os glosses transparentes 
também.»

AUMENTAR  
A ALEGRIA DE VIVER
„   O QUE TEM DE FAZER: 

BRINCAR E RIR MAIS
«O riso ajuda a tomar distância face  
a problemas e a encontrar o lado 
divertido e leve das coisas. O bom 
humor, companheiro do otimismo,  
faz bem à saúde física e mental. 
Levarmo-nos a nós mesmos e à nossa 
vida demasiado a sério constitui uma 
importante fonte de stresse e de mal-
estar. Além disso, dificulta-nos 
conseguir uma visão panorâmica e 
mais “imparcial”. O riso, pelo contrário, 
facilita tudo isso. A brincadeira 
desenvolve capacidades sem implicar 
riscos. Além disso, favorece os 
relacionamentos pois cria memórias  
de prazer conjunto e dá-nos a sensação 
de que vale a pena estar com os outros.»
PROF. DR. VÍTOR RODRIGUES
Psicólogo e psicoterapeuta

PONHA EM PRÁTICA 
v Jogos coletivos são, segundo Vítor 
Rodrigues, uma boa forma de brincar. 
«Um dos meus favoritos é o do “cadáver 
esquisito”, fácil de praticar só com um 
papel e uma caneta», refere.
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é O anO de ”tOcar” Mais Os OutrOs
«O TOQUE TRANSFORMA A 
NOSSA VIDA PROFISSIONAL, 
SOCIAL E AFETIVA NAQUILO 
QUE MAIS DESEJAMOS. PODE 
SER FÍSICO OU PSICOLÓGICO.  
O OLHAR INTENSAMENTE  
PARA ALGUÉM, UM SORRISO,  
AS FRASES UTILIZADAS NUM 
DIÁLOGO, TUDO ISSO SÃO 
TOQUES PSICOLÓGICOS QUE 
PODEM TRANSFORMAR O DIA A 
DIA EM MOMENTOS MÁGICOS», 
AFIRMA MARIA DO CÉU SANTO, 
MÉDICA GINECOLOGISTA 
OBSTETRA E ESPECIALISTA EM 
MEDICINA SEXUAL. EXISTEM 
MUITAS MANEIRAS DE TOCAR 
OS OUTROS. OS NOSSOS 
ESPECIALISTAS INDICAM TRÊS...

ELOGIE MAIS
«A nossa sociedade está muito 
treinada para apanhar as pessoas 
a fazer coisas mal. É importante 
começarmos a apanhar as pessoas 
a fazer coisas bem, em todas 
relações, seja numa organização, 
seja em casa com os filhos,  
com o marido ou com a mulher.  
O elogio é um gesto de afeto, é o 
reconhecimento da importância 
que os outros têm para nós. 
Quando deixamos de reparar no 
outro estamos a dizer-lhe que ele, 
se calhar, já não conta assim tanto 
para nós, que nos estamos 
 a esquecer dele», afirma  
Vítor Cotovio, médico psiquiatra  
e psicoterapeuta.

FAÇA ASSIM
v «Se quiser que uma coisa boa 
aconteça mais vezes elogie para 
que o comportamento se repita.  
O elogio é tanto mais válido 
quanto mais específico é. Não 
interessa dizer a alguém “tu és o 
maior”, isso não existe. Deve ser 
feito atempadamente, no 
momento em que a coisa 
acontece, e publicamente no 
sentido de reconhecer perante  
os outros a importância que  
o outro tem para nós. E como  
o que se reforça realiza-se, 
aprenda também a reforçar o 
“aproximadamente bem” para  
mais tarde ter o “completamente 
bem”», aconselha.

REAVIVAR O CASAMENTO
„   O QUE TEM DE FAZER: 

SEXO E, SÓ, DEPOIS CONVERSAR
«Numa fase inicial da relação, o desejo  
é a primeira prioridade mas quando  
a rotina se instala, o desejo é secundário 
e, muitas vezes, é difícil ultrapassar  
a inércia do começar» 
DRA. MARIA DO CÉU SANTO
Médica ginecologista obstetra especialista em Medicina Sexual

A ESPECIALISTA ACONSELHA...

v Faça sexo, mesmo que não lhe 
apeteça. «Só custa é começar, depois  
vai ver que é fantástico.»

vPonha o sexo na agenda como uma 
reunião importante (mas não conte 
ao seu parceiro). «Como diz o doutor 
Allen Gomes “não se faz sexo quando  
se quer mas quando se pode”.»

v Faça amor primeiro «Antes de  
discutir ou analisar alguma coisa  
com o seu parceiro, primeiro,  
faça amor. A conversa que terá  
a seguir vai correr muito melhor.»

AUMENTAR A 
AUTOCONFIANÇA
„   O QUE TEM DE FAZER: 

OUÇA OS OUTROS,  
MAS PENSE POR SI

«Sendo seres sociais, a opinião daqueles 
que gostam de nós e com quem temos 
relações mais próximas importará, 
nunca perdendo de vista que é 
importante sermos “sócios 
maioritários da nossa empresa” pelo 
que os nossos pensamentos e emoções 
deverão ser aqueles a que se presta 
mais atenção em primeiro lugar, antes 
de abrir espaço a outras perspetivas.»
DRA. FILIPA JARDIM SILVA
Psicóloga clínica da Oficina de Psicologia 

FAÇA ASSIM
v «A melhor forma de nos importarmos 
menos com o que os outros pensam  
de nós é dedicarmos mais atenção 
consciente a nós mesmos, ao que 
pensamos e sentimos, no dia a dia, 
a cada momento.»

MULTIPLICAR  
PORTOS DE ABRIGO
„   O QUE TEM DE FAZER: 

RESGATE UMA AMIZADE ANTIGA
«Os amigos da nossa infância e 
adolescência são como raízes de uma 
grande árvore. Conseguir reativar essas 
ligações poderá ser sinónimo de voltar a 
contar com grandes figuras de suporte 
nas nossas vidas, que poderão contribuir 
para uma melhor definição de 
prioridades e de autocuidado.»

DRA. FILIPA JARDIM SILVA
Psicóloga Clínica da Oficina de Psicologia 

FAÇA ASSIM
v «O movimento de reaproximação pode 
dar-se por via de um contacto escrito 
abrindo espaço para perceber a recetivi-
dade do outro lado. Se houver correspon-
dência de vontades poderá depois com-
binar um encontro para que, juntos, pos-
sam descobrir os pontos que mantêm em 
comum no presente e as bases para recu-
perarem a amizade do passado.»

DIGA MAIS VEZES 
“GOSTO DE TI”
«Relações mais próximas, saudáveis 
e honestas» é o que obterá ao 
colocar em prática esta resolução, 
refere Ana Sousa, psicóloga clínica. 
«Dizê-lo pode promover sensações 
de bem-estar e cumplicidade, que 
também são importantes para o 
organismo (se tivermos em conta 
que o stresse baixa a imunidade e 
promove tensão corporal, as 
emoções agradáveis têm tendência 
a fazer o contrário) e cérebro 
(permitindo uma maior libertação 
de neurotransmissores associados 
ao bem-estar – a serotonina, 
endorfina, oxitocina e dopamina)».

FAÇA ASSIM
vAcima de tudo, tente não se 
sentir pressionado a fazê-lo.  
Tudo aquilo que comunicamos  
aos outros tem um tempo e um 
lugar para acontecer, quando sentir 
que é o momento certo diga-o. 
Procure as razões que a levam a 
gostar de alguém e a querer que 
essa mesma pessoa saiba disso.  
Se for necessário, reveja 
mentalmente as palavras que 
gostava de dizer ou escreva-as se 
isso a ajudar a formular o que quer 
transmitir. Depois, escolha um 
momento que lhe pareça 
adequado e avance, ao seu ritmo, 
usufruindo do bem-estar que isso 
lhe proporciona.

VOLUNTARIE-SE
«O voluntariado provoca 
sensações de bem-estar que todos 
nós já vivemos ao termos ajudado 
alguém — leva a um aumento de 
substâncias químicas no cérebro 
que estão ligadas à satisfação e ao 
prazer, como as endorfinas e a 
oxitocina, a hormona do amor», 
refere Vítor Cotovio.

FAÇA ASSIM 
v «Há muitos locais onde pode 
fazer voluntariado, mas é muito 
importante identificar a área em 
que tem mais apetências — não faz 
sentido fazer do voluntariado um 
sacrifício se não está realmente 
disponível para os outros», refere.


