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Voltar à rotina habitual

Stress no regresso
ao trabalho?

Voltar ao trabalho depois
das férias pode provocar
stress e ansiedade. Após um
período em que não estamos
dependentes de horários e
em que não há prazos nem
objetivos para cumprir, a ideia
de voltar à rotina habitual
pode levar a um humor
melancólico.
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ontudo, é perfeitamente natural sentir alguma inquietação
ao voltar ao ambiente laboral
e retomar as suas obrigações
profissionais depois das férias. O importante
é que não se sinta culpado ou preocupado
com o que está a sentir. É natural que nos
primeiros dias de trabalho se sinta deslocado
ou pouco eficiente, mas não se martirize
por isso e não tenha pressa. Trata-se de uma
questão de tempo até apanhar o ritmo. A sua
pressa ou perfecionismo poderá diminuir

a produtividade e levá-lo a sentimentos
de frustração, angústia, incapacidade ou
desespero. Aceite o ritmo do seu corpo e
leve o seu próprio tempo.

Foque o momento presente
Não se esqueça que o stress não depende apenas da quantidade de trabalho
que temos, mas da forma como lidamos
com ele. Procure lidar com o volume de
trabalho de uma forma tranquila, aceitando as tarefas que tem em mãos e fazendo

,,

dicas

Procure lidar com o
volume de trabalho de
uma forma tranquila,
aceitando as tarefas que
tem em mãos e fazendo
uma de cada vez,
procurando estar no
momento presente

,,

uma de cada vez, procurando estar no
momento presente. Querer estar em todo
o lado ao mesmo tempo pode fazê-lo não
estar efetivamente em lado nenhum, o que
dificulta a concentração e atenção e limita
a sua produtividade.
A pausa das férias pode ser uma boa
oportunidade para mudarmos algumas
coisas com as quais não nos sentimos
confortáveis ou satisfeitos, pois permite-nos
olhar para a vida com novas perspetivas
e, por vezes, encontrar soluções simples
e práticas para problemas do dia a dia.
Poderá ser um período em que terá mais
tempo para refletir sobre a sua vida e o
sentido que lhe quer dar.
Se não se sentir motivado para o trabalho
talvez possa aproveitar para refletir como
encontrar maior bem-estar e satisfação
laboral (por exemplo, alterar rotinas de
trabalho, propor uma mudança ao seu chefe
ou mesmo mudar de local de trabalho).

Dicas para lidar com o stress…
Deixo algumas sugestões que o podem
ajudar a lidar com stress de regresso ao
trabalho:
Quando se começar a sentir angustiado ao pensar que as férias estão a
terminar, aproveite para refletir: O que
gostaria de modificar? O que gostava de
fazer diferente? Como pensa melhorar a
sua qualidade de vida?

1
2

Por norma, nas férias, não temos que
cumprir horários rigorosos, existindo
habitualmente uma alteração nos padrões de
sono. Procure de forma gradual deitar-se
e levantar-se mais cedo nos dias anteriores ao regresso ao trabalho de forma
a entrar na sua rotina laboral.

3

Reserve 2 ou 3 dias para progressivamente começar a reajustar os
seus ritmos e organizar-se. Modifique
os seus hábitos alimentares, organize as
suas questões domésticas e relembre o
que tinha planeado fazer quando voltasse
de férias.
Transforme o período pós-férias em momentos úteis e agradáveis. Após regressar
ao trabalho:

1

O tempo de férias é habitualmente
passado entre família e amigos, que
nos pode proporcionar uma sensação maior
de bem-estar. Após regressar ao trabalho
procure garantir algum tempo para estar
com familiares e amigos.

2

No trabalho, comece por realizar tarefas mais simples, como por exemplo,
organizar a caixa de e-mail ou falar com
alguns colegas sobre alguns projetos.

3

Mantenha a hora de almoço e tente
não sair depois do horário de trabalho.
Tente fazer pequenas pausas ao longo do
seu dia. Verá que continuará o seu trabalho
com maior disposição e produtividade.

4

Procure ter momentos que lhe proporcionem prazer e que consiga encaixar
na sua rotina diária. Planeie fins de dia
tranquilos e agradáveis.

5

Programe os seus fins-de-semana e
inclua actividades que gosta. Poderá
sentir o seu fim-de-semana como 2 dias de
‘férias’ que tem todas as semanas.

6

Lembre-se das boas sensações que o
seu trabalho lhe proporciona. Sentirse útil e produtivo, voltar ao convívio com
os colegas de trabalho e a estabilidade
económica.

7

Se o stress pós-férias persistir após várias
semanas de trabalho, tente perceber o
que o faz sentir-se insatisfeito e procure
Z
ajuda especializada.
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