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Após um longo ano de trabalho em que o stress provocado pelas exigências pessoais e 

profissionais é, na realidade, a nossa normalidade eis que chega, finalmente, o tão merecido 

descanso. 

É necessário parar, desligar, sem estar controlado pelo relógio. 

É tempo de sair da rotina, de reequilibrar o corpo e a mente.  

Esta tarefa, aparentemente tão simples, nem sempre é fácil. 
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DESLIGANDO em… 3…2…1… 

 

Nem sempre é possível desligar completamente da vida profissional, da consulta à 

caixa de email, das inúmeras solicitações do dia à dia. No entanto, neste período de descanso 

deve procurar, o mais possível, fazê-lo. Seguem algumas dicas que o podem ajudar na tarefa: 

 

� Organizar. Deixar as tarefas realizadas e planeadas 

Antes de ir de férias esforce-se por deixar todo o seu trabalho e tarefas que dependem 

de si realizadas. Desta forma evita ser importunado por alguma situação que tenha 

deixado pendente. Se considerar necessário e se o tranquilizar, aponte tudo o que 

ficou pendente e que deve realizar no seu regresso. Passe as obrigações da mente para 

o papel; 

 

� Delegar trabalho 

Saber delegar tarefas é fundamental em todas as hierarquias e funções. Delegue e 

oriente sobre situações que possam eventualmente surgir durante o seu período de 

férias; 

 

� Avisar toda a cadeia de trabalho que vai de férias 

Programe uma mensagem de ausência por férias para enviar sempre que receber um 

email e deixe os contactos de quem pode resolver uma situação por si na sua ausência. 

Se por algum motivo tal não for viável, informe que estará com acesso ao email dando 

apenas resposta a temas verdadeiramente urgentes. Evite estar permanentemente 

contactável por telefone; 
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� Consultar o mail de forma controlada 

Defina um horário para consulta ao seu email, preferencialmente, fora das horas 

normais de expediente e abra e responda apenas aos emails verdadeiramente 

urgentes;  

 

� Detox digital 

Aproveite o seu tempo para estar em família ou amigos e desfrutar das suas férias sem 

ceder à tentação de espreitar os mails, as notificações e as redes sociais.  

Discipline-se para manter os dados desligados.  

Socialize. As melhores “ligações” sem fios continuam a ser os amigos e a família; 

 

� Atividades ao ar livre 

Planeie atividades ao ar livre. Aproveite o bom tempo.  

Experimente uma atividade nova. Praticar desporto ajuda a reduzir os níveis de stress. 

Tenha uma rotina diferente da habitual. 

Aproveite o seu dia o mais possível.  

Lembre-se que descansar não é sinónimo de estar sempre deitado; 

   

� Dar atenção a quem está consigo. Sem pressas  

Aproveite este tempo para se dedicar também a quem está consigo. Aproveite o 

tempo em família. Aproveite o tempo com os amigos. Sem pressas. Viva o momento. 

Desfrute, apenas. 

 

Boas férias! 

Nota:  As imagens utilizadas foram retiradas da internet apenas a título ilustrativo 


