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Rever os básicos

 COVID19

 Transmissão

 Gotículas e Fomites

 Aerossol?

 Taxa de mortalidade elevada

 O elemento chave é que não se sabe se uma pessoa está infetada (não há sintomas) ate 14 
dias apos a infeção

 Todos teremos contacto com a doença eventualmente, a chave é isso não acontecer a todos ao 
mesmo tempo 

 A vantagem do isolamento social é esta

 Mas existem desvantagens



Efeitos Psicológicos da Quarentena

 Confusão 

 Medo

 Raiva

 Luto

 Numbness (embotamento)

 Ansiedade

 Insónia

 Nervosismo

 Tristeza

 Irritabilidade

 Distúrbios emocionais

 Depressão

 PTSD

(Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessley et al., 2020)



O que é que se pode fazer? 

 “telling people what is happening and why, 

 explaining how long it will continue, 

 providing meaningful activities for them to do while in 

quarantine,

 providing clear communication, 

 ensuring basic supplies (such as food, water, and medical supplies) are available

 reinforcing the sense of altruism that people should, rightly, be feeling. ”

(Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessley et al., 2020)



Trabalho

remoto



Roteiro Proposto

1. Gestão de tempo 
em teletrabalho; 

2. Desenvolvimento 
pessoal dentro de casa  

3. Como nos preparar 
para o regresso



1. Gestão de 
tempo em 
teletrabalho 



Porque é que a 
transição pode 
ser difícil? 

 Em geral…

 Identidade pessoal

 Papel social do trabalho

 Estrutura do dia

 Estrutura do espaço 

 Delimitação do 
trabalho/casa



Neste caso 

ainda temos…

Crianças em casa

•Com e sem aulas virtuais

•Em diferentes faixas etárias

Uma situação de incerteza, ambiguidade e temor

•Pelo futuro

•Pelos familiares

•Pela saúde pessoal

•Aumento da doença mental

Estruturas familiares que nem sempre estão bem/apoiam

•Situações delicadas / clima de conflito

•Membros da família com situações de doença mental

Confinamento / Isolamento Social

• Impossibilidade de manter hábitos

•Desafios na manutenção de exercício

•As saudades



Gerir o 

trabalho…

 Gerir as emoções

 Gerir a família

 Gerir a casa

 Gerir o tempo



Algumas dicas práticas para gerir o 

stress e as emoções…

 Dar-se permissão para sentir

 Organizar encontros virtuais com amigos

 Ver notícias em quantidades limitadas

 Respirar fundo



Gestão do tempo

 Procurar ter um sítio específico para trabalhar

 Ajuda poder ter um sítio onde é o trabalho, mesmo 
dentro de casa.

 Sinaliza a nós que estamos a entrar em modo 
de trabalho

 Sinaliza à família que não é para interromper

 Permite mais facilmente desligar ao final do dia

 Procurar ter rituais de início e final do trabalho

 Possíveis rituais de início: tomar café, organzar a 
secretária, ver a lista de tarefas, etc

 Possíveis rituais de final: meditar, ouvir música, fazer
execício

 Vestir-se para trabalhar



Gestão do tempo

 Agendar o tempo para fazer exercício

 É fundamental para manter a saúde mas também

para o foco individual.

 Se for algo que está previsto todos os dias é mais

fácil cumprir

 Mini intervalos

 A cada 50 minutos parar 10 para fazer alguma 

atividade física (mesmo que com finalidade 

doméstica)

 Não vale fazer o intervalo em frente ao computador



Ler com cuidado 
as mensagens 
que se enviam

 “Proofread” emocional

 A pessoa não está cara a 

cara connosco, toda a 
informação vai mensagem 

escrita

 as interpretações da carga

emocional das mensagens

podem ser diversas



Para pessoas 
que trabalham 
com outros 
países: 
timezones!



Manter a possibilidade de colaboração 
espontânea

 Muito do que se perde é o envolvimento social

 Promover o contacto entre colegas, dando 
espaço para isso em períodos prévios às reuniões

 Conversa de chacha não é chachada!

 Promover chamadas sociais entre os colegas

 Se quando estamos a trabalhar 
normalmente, tomamos um café com os 
colegas, porque não fazer o mesmo 
digitalmente? 



Liderar o trabalho 

remoto…

 Em alturas de incerteza e dificuldades, a liderança é 
ainda mais importante!!

 Foco nos resultados, não no tempo

 Estabelecer objetivos de forma SMART

 Discutir abertamente as necessidades e situações 
individuais quanto à dispoibilidade de tempo

 Expectativas da parte da liderança, mas 
também dos/as colaboradores/as

 Tanto quanto possível evitar enviar mensagens em 
horário não laboral



Liderar o trabalho 

remoto…

 Agendar reuniões de forma conscienciosa

 Minimizar interrupções que não sejam urgentes

 Interrupções síncronas e assíncronas

 Check-ins regulares/diários e estruturados

 Promover a socialização entre colegas

 É possível estar a trabalhar com o zoom ligado
para questões que surgem
espontaneamente/partilhas pequenas mas 
relevantes? 



2. Desenvolvimento 
pessoal dentro de 
casa



É impossível não aprender com as 

crises!

 São por natureza momentos de crescimento pessoal e 
desenvolvimento

 Tão mais eficazes quanto mais “mindful”

 Sugestões

 Manter um diário

 Manter contacto com a rede fundamental/as pessoas que importam

 Manter encontros com amigos e colegas

 A construção da realidade e o sensemaking é narrativo!

 Educação formal online

 MOOCs

 Seminários, Webinários e Cursos



3. Como nos 
preparar para 
o “regresso”



Preparar o regresso

 Reabertura não é retorno, é uma reimaginação da nossa 

realidade!

 “agora que me estava a habituar”…

 Saúde mental

 Depressão

 Agorafobia

 TOC

 Ataques de pânico…



Preparar o regresso

 Tudo beneficia de um regresso tão gradual quanto possível

 Quer as crianças nas creches, quer os adultos no trabalho

 A pandemia não acabou!

 Empresas devem transmitir segurança e comunicar os cuidados que estão a ter aos seus 
colaboradores

 A confiança é fundamental

 É importante também transmitir o valor que se dá aos colaboradores enquanto pessoas

 Colaboradores devem tentar ser tão conscienciosos quanto possível pois a segurança está 
nas mãos de todos 

 Possíveis sequelas do confinamento

 Dificuldade em lidar com multidões

 É possível ter um espaço na empresa onde a pessoa pode tirar uma pausa pequena para se 
reagrupar? 

 Comportamentos Compulsivos e pensamentos intrusivos

 Necessidade de lavar as mãos



Conclusão



Concluindo

 Sempre estivemos no mesmo barco, mas agora temos uma noção 
mais clara

 Teletrabalho em circunstâncias especiais requerem competências 
especiais

 Especialmente dos/as líderes (sorry, calha-vos sempre a fava…) 

 Precisamos de manter o foco, mas temos mesmo de ser mais pacientes 
e pensar que não temos forma de saber o que o outro está a passar

 Problemas familiares, 

 Pessoas doentes e vulneráveis

 Crianças em idades mais exigentes

 Saúde física e mental pessoal

 Ao mesmo tempo, continuamos (e esperamos continuar!) a ter 
trabalho para fazer.



Concluindo

 A chave é manter o envolvimento nas tarefas e não ficar preso/a à 

maneira de funcionar “antigamente”

 Precisamos de nos reinventar, reimaginar, reorganizar

 Em termos de métodos de trabalho mas também de objetivos e 

expectativas
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