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“A sorte é aquilo que acontece 
quando o planeamento 

encontra a oportunidade.”
Seneca, Filósofo romano, dramaturgo e humorista



VOCÊ É UM 
PROCRASTINADOR?#1
Não cumpre prazos e deixa tudo para a última?
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Antecipe-se, tome decisões logo após receber a tarefa para 
que possa ter uma noção do tempo envolvido. 

Se a sua tarefa parece um elefante, corte-a em pequenos pe-
daços que sejam mais fáceis de ‘engolir’. Divida a tarefa em 
duas ou três partes e identifique o tempo necessário para exe-
cutar cada uma delas. 

Seja generoso – guarde sempre mais tempo do que pensa que 
vai levar. Coloque na agenda. Não perca tempo com trabalho 
que não acrescenta valor, nem queira ser demasiado perfeito. 
Sabia que há uma dose da sua perfeição que dá muito trabalho 
e que os outros nem sequer reparam? 

Realize mais, não se deixe relaxar nem alimentar adiamentos 
consecutivos.

“A sorte é aquilo que acontece quando o planeamento 
encontra a oportunidade.”

Seneca, Filósofo romano, dramaturgo e humorista

VOCÊ É UM PROCRASTINADOR?
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VIVE SEM TEMPO?#2 Sente que não tem equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho? 
Sobrecarrega um às custas do outro?
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Faça uma operação básica da matemática – uma soma. Adi-
cione coisas que gosta de fazer à vida fora do trabalho! Se a 
distribuição de atividades for mais equilibrada e justa vai ver 
que tentará encontrar uma melhor gestão do tempo e dispo-
nibilidade. Deixe de lado a constante culpabilização por não ter 
tempo. Viva o momento sem arrastar o mundo às suas costas. 
Treine o foco mental para estar onde está e com quem está na-
queles minutos. A cabeça não foi criada para armazenar preo-
cupações, mas para as resolver. Liberte-se delas. Divirta-se 
em qualquer momento, seja no trabalho ou fora dele!

Crie compromissos com aqueles que o rodeiam. Delegar, criar 
planos semanais, dividir tarefas, fomentar redes de pessoas 
onde se possa partilhar esforços e responsabilidades, são con-
ceitos válidos tanto no trabalho como na vida pessoal. Diga não! 
Se os motivos forem prioritários e explícitos ninguém vai levar 
a mal. Coloque um alarme diário no telemóvel para assinalar a 
hora que definiu para sair do trabalho.

Não se esqueça, nunca conseguirá o equilíbrio perfeito. Por 
vezes somos 120% trabalho. Noutros momentos temos de ser 
120% maridos, esposas, pais, mães, filhos ou amigos. O equilí-
brio não nasce somente de uma divisão fria do número de horas 
que tem o relógio. Mas, de estarmos ‘lá’ quando é importante.

“Perceber o momento em que temos de parar é tão 
importante, como saber o momento em que temos de 

trabalhar muito.”
Harvey Mackay, escritor norte-americano

VIVE SEM TEMPO?
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TEM AS PRIORIDADES 
BEM DEFINIDAS?#3
Coloca tudo no mesmo grau de importância? Sente que não 
gere bem o seu tempo?
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Sintomas? Muito para fazer e pouco tempo para fazer alguma coisa. 
Poucos recursos e necessidades que nunca mais acabam. Estas são as 
preocupações que muitas pessoas têm hoje em dia. Como podemos 
minimizar este mal?
 

• Passe metade do seu tempo a trabalhar numa, duas ou três 
das principais prioridades que tem. Tenha foco no dia de ama-
nhã e não invista a totalidade do tempo em pequenas coisas 
urgentes e importantes que resolvem somente as preocupa-
ções que tem hoje.
 
• Não favoreça aquilo que gosta mais de fazer. Definir priorida-
des com base em ‘sentimentos’ pode virar-se contra si. Reser-
ve tempo para planear, para que não seja mais um a queixar-se 
que não tem tempo para planear o seu próprio tempo. A capa-
cidade de ‘atenção’ é como um músculo na nossa mente – se 
o usarmos mal ele desaparece, se o usarmos bem ele cresce. 
É por isso que a absorção profunda no que fazemos, sem dis-
trações, faz-nos sentir bem. Cria prazer e permite-nos ir para 
zonas de flow.

“Todos temos de dedicar tempo para afiar o serrote.”
Stephen Covey, autor e Speaker - in Seven Habits of Highly Effective 

People

TEM AS PRIORIDADES BEM DEFINIDAS?
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O SEU OPEN SPACE 
É PRODUTIVO? #4
É difícil estar concentrado? É interrompido muitas vezes?
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Num open space existem 5 personagens típicas que destroem a atenção e 

o foco nas tarefas. O falador - fala alto mesmo que esteja só a dialogar ou 

a trabalhar com uma pessoa. O cheiroso - gosta de misturar o seu posto de 

trabalho com a mesa de restaurante, aquece e traz comida espalhando o 

aroma pela sala. O músico - ouve música tão alto que ninguém fica indife-

rente. O desarrumado - aquele que encontra sempre tudo no meio do seu 

próprio caos mas que pensa que não tem de cumprir padrões de organização 

da sua secretária. Por último, o sociável - adora uma boa conversa, partilhar 

o fim de semana e o novo restaurante, ou que investe o seu tempo e dos co-

legas num bom filme do youtube e nas novidades do facebook.

• Crie uma cultura de silêncio, defina regras e envolva as pessoas. 

• Fale em privado com os colegas que podem moldar os seus com-

portamentos de forma a permitir a construção de um ambiente de 

trabalho mais eficaz. 

• Use auscultadores para trabalhar com música apropriada para se 

concentrar. Mas não se isole! 

• Tenha espaços alternativos para as pessoas comerem, socializarem 

e fazerem intervalo ou poderem trabalhar num ambiente colabora-

tivo mais próximo. 

• Use a regra do silêncio para computadores e telemóveis. 

• Deixe sinais visíveis para avisar os outros quando está a terminar 

uma tarefa que exige concentração absoluta. 

• Comece por si. Respeite para ser respeitado.

“Onde Todos pensam da mesma maneira, ninguém pensa muito.”
Walter Lippman, Escritor, jornalista e comentador político Americano

O SEU OPEN SPACE É PRODUTIVO?

High Play Institute



AS REUNIÕES NA 
SUA EMPRESA SÃO 
CHATAS? #5
Fica com o sentimento de tempo perdido? Parecem mais 
workshops que reuniões?
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Alguns estudos estimam que um colaborador, com responsabilidades a nível 
intermédio,  gasta em média 16 horas por semana em reuniões. Ou seja, 768 
horas em reuniões por ano. Cerca de 96 dias de trabalho por ano. Como po-
demos otimizar estes momentos para que não fique o sentimento de tempo 
perdido? Mantenha a novidade. Saia da sala tradicional, procure novos espa-
ços, retire a mesa de reuniões, traga convidados ou vídeos. Quebre a rotina. 
Faça algo de novo que estimule o debate sobre os temas e a sua resolução. 
Quebre logo o gelo, aumente a boa disposição das pessoas antes de come-
çar. Rir um pouco ajuda.

• Convide só aqueles que trazem algum valor acrescentado ou infor-
mação relevante para a reunião. Faça contas! Quanto mais pessoas 
convocar, mais caro fica aquele tempo investido na reunião. 
• Mantenha as reuniões curtas e objetivas. Meia hora é apontado 
como o período de tempo máximo em que o ser humano consegue 
estar com atenção total num contexto de reunião. Na Amazon as 
pessoas investem 5 a 7 minutos iniciais para lerem informação rele-
vante antes de iniciar a reunião. Assim garantem que todos estão na 
mesma ‘página do livro’. 
• Defina, preferencialmente, 3 temas principais e objetivos que de-
vem ser alcançados no final daquela reunião. Mais do que isso tal-
vez seja melhor marcar um workshop de meio dia ou uma sessão de 
acompanhamento do projeto. 
• Finalize com um resumo e com responsabilidades assumidas. 
• Faça uma foto dos apontamentos da reunião, ou um resumo. Envie 
nos momentos seguintes. Isso ajuda a responsabilizar e a dar utilida-
de ao tempo investido.

“Para uma reunião ser útil convide as pessoas certas – e 
somente as pessoas certas – para estarem na sala de 

reuniões.”
Harvard Business School Press, 20 minutes Manager Series

AS REUNIÕES NA SUA EMPRESA SÃO CHATAS?

High Play Institute



PROTEJA A SUA 
PRODUTIVIDADE#6
Preocupado em gerir o tempo? Faça menos gestão 
de tempo e mais do trabalho a fazer.
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A sua cabeça foi criada para ter ideias e não para as armazenar. Crie 
sistemas que o ajudam a colocar as preocupações e aquilo que tem de 
fazer fora da sua cabeça. Não seja mais produtivo dormindo menos, 
esquecendo a vida pessoal ou a família. Procure soluções que sejam 
sustentáveis. Não se isole nas preocupações e responsabilidades. En-
volva os outros, delegue e responsabilize. Anule tarefas que não vai 
conseguir fazer. Mais vale abandoná-las e avisar os outros que não 
vão ser feitas. Tenha em atenção que a perfeição nem sempre aju-
da. Por vezes queremos ser muito eficientes mas a eficácia é o que 
nos garante a produtividade. Concretize, nem que seja com pequenos 
passos e vai ganhar um sentimento de progresso.

Crie o hábito de registar tudo. Tarefas a concretizar, telefonemas a fa-
zer, emails a enviar, relatórios a entregar, ou propostas que tem de 
desenhar. Tem duas hipóteses – ou regista e fica fora da cabeça num 
sistema em que confia e funciona (agenda, telefone, computador) ou 
fica com tudo na sua mente. Opte por ‘limpar’ a sua cabeça. Não jan-
te nem vá para a cama com a pensar no trabalho. Faça rapidamente 
aquilo que não gosta, assim sobra mais tempo para aquilo que gos-
ta mais de fazer. Mantenha uma relação diferente e mais disciplina-
da com o trabalho para entregar mais e diminuir o stress. Tenha um 
processo em que acredita e faça revisões frequentes. Isso garante-lhe 
uma visão global sobre tudo e a necessidade de tomar decisões cons-
tantes sobre o trabalho – adiar, delegar, abandonar ou fazer já.

“A melhor maneira de começar, é parar de falar e começar a 
fazer.”

Walt Disney

PROTEJA A SUA PRODUTIVIDADE

High Play Institute



GOSTARIA DE 
TRABALHAR 6 
HORAS POR DIA?#7
É brincadeira? Não. É verdade e alguns já o fazem!
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Algumas empresas e países estão a quebrar certos paradigmas do trabalho. 

A ideia é trabalhar menos horas para aumentar a produtividade e satisfação 

das pessoas. Ou seja, recriar o jogo da vida no trabalho, onde se trabalha 

menos em quantidade e mais em qualidade. Tudo isso, enquanto o lado pes-

soal e familiar reocupa o espaço perdido nas últimas décadas. Já imaginou 

começar a trabalhar às 8h30 e sair às 15h30? Ou chegar às 10h30 e sair às 

17h30? Paraíso!? Não, é já uma realidade.

As opiniões dos CEO’s que optaram por este novo horário de trabalho são 

consensuais – ‘as pessoas têm tempo extra para a sua vida pessoal, me-

lhoram a sua performance no trabalho e são mais felizes.’ A experiência tem 

mostrado que as pessoas aumentam significativamente a concentração no 

trabalho, as reuniões de 1 hora são reduzidas para menos de metade do tem-

po, enquanto que os gastos de tempo online a ‘encher chouriços’ desapa-

recem por completo. Isto mesmo com uma hora de intervalo para almoço. 

O objetivo deixa ser – estar presente – e passa a ser – ser dinâmico. São 

formas diferentes de ver as pessoas no seu horário de trabalho. O tempo 

hoje é tão ou mais valioso que o dinheiro. Ter mais tempo pessoal e para a 

família pode ser decisivo para as pessoas aumentarem a sua qualidade de 

trabalho. A moda começou na Suécia, mas muitas empresas em Inglaterra 

têm ‘copiado’ esta nova forma de estar. A verdade é que o trabalho excessivo 

coloca-nos numa espiral negativa em termos de performance. Um estudo da 

Universidade de Stanford comprova isso, concluindo, através dos resultados 

da investigação feita, que não há qualquer aumento de produtividade entre 

quem trabalha 55 e 70 horas.

“Mais horas não equivale necessariamente a mais 
resultados.”
John Pencavel

GOSTARIA DE TRABALHAR 6 HORAS POR DIA?
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ENTREGA O 
TRABALHO A 
TEMPO E HORAS?#8
Anda sempre preocupado com o atraso do seu trabalho?
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• Guarde o trabalho mais complexo e mais difícil para fazer logo 
de manhã à primeira hora. Muitos de nós temos mais energia e 
menos distrações no princípio do dia. Decida na noite anterior 
qual a tarefa mais importante para o dia seguinte. Tente fazê-la 
em primeiro lugar, durante 45-60 minutos sem interrupção. 
Não espere pelo final do dia quando já está cansado para o fazer 
e desejoso de regressar a casa.

• Guarde aquilo que lhe dá mais prazer para fazer a seguir às 
tarefas que envolvem mais sacrifício da sua parte. Mantenha a 
cenoura à frente. Pense que a seguir vai fazer o que mais gosta. 
Faça uma coisa de cada vez. Estudos demonstram que quando 
fazemos várias tarefas em simultâneo, retemos menos infor-
mação e cometemos mais erros de forma inconsciente. Tam-
bém aumentamos o tempo de execução de uma tarefa entre 
25% e 33%. Insista em fazer intervalos. Não esgote a sua re-
serva de energia e capacidade. Não espere pelo momento em 
que já sente que o seu cérebro está a ‘patinar’. Interrompa nem 
que seja durante pouco tempo após 90 a 120 minutos de tra-
balho contínuo. Faça intervalos saudáveis – caminhe, coma 
fruta, beba água, fale com a família ou os amigos.

“Um homem verdadeiramente bom não faz nada, mas não 
deixa nada por fazer.

Um homem tolo está sempre a fazer, mas tem sempre muito 
para fazer.”

Lao Tse

ENTREGA O TRABALHO EM TEMPO E HORAS?
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CURSOS RECOMENDADOS

Coaching People + Teams 

Equipas + Positivas

Leadership Forum

 
Leading Teams

Smile 

Power Up
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http://www.highplay.pt/pt/lideranca/coaching-people-teams
http://www.highplay.pt/pt/equipas/top-team-development-5
http://www.highplay.pt/pt/lideranca/leadership-forum
http://www.highplay.pt/pt/desenvolvimento-pessoal/power-up
http://www.highplay.pt/pt/desenvolvimento-pessoal/power-up
http://www.highplay.pt/pt/desenvolvimento-pessoal/power-up
http://www.highplay.pt/pt/desenvolvimento-pessoal/power-up
http://www.highplay.pt/pt/desenvolvimento-pessoal/power-up
http://www.highplay.pt/pt/desenvolvimento-pessoal/power-up
http://www.highplay.pt/pt/desenvolvimento-pessoal/power-up
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Criado em 2006, o High Play Institute dedica-se à melhoria da 
performance individual, das equipas e das organizações. Para isso 
desenvolve metodologias complementando a sua atuação nas áreas 
de consultoria, treino experiência, assessment, coaching, gestão da 
mudança, comunicação interna e mais recentemente gaming. 

O High Play Institute tem parcerias estratégicas com o Disney Institute 
e o Center for Creative Leadership nos EUA, este último considerado 
pelo “Financial Time” como a sexta melhor organização na formação 
de executivos em liderança. 

Sob o lema “Building High Performance”, o High Play Institute tem 
programas de formação muito criativos nas áreas comportamentais 
que cruzam desporto com o teatro, passando pela música ou as 
artes. 

Desde a fundação em Portugal, está orientado para projetos 
internacionais (Brasil, Angola, Bulgária, República Checa, Holanda, 
Moçambique, Espanha). Tem a sua sede em Vila Nova de Gaia onde 
se situa o Campus High Play e escritório também em Luanda. 

Em 2012 o High Play Institute recebeu a distinção de Melhor 
Fornecedor de Formação e um dos três Melhores Fornecedores 
Globais de RH atribuída pela APG (Assoc. Portuguesa Gestores de 
RH). Em 2013 e 2014 renovou esta distinção, tendo em 2014 e 2015 
sido considerado pela APG (Associação de Gestores e Técnicos de 
Recursos Humanos) o Melhor Fornecedor de Recursos Humanos em 
Portugal e o 1.º classificado na área de Formação e Coaching.



http://www.highplay.pt/pt/conteudos/tips 
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