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A
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bloqueio escondido, 178–179
sentir maiores benefícios, 176– 

–177
sentir menores custos, 177–178

amígdala, 116. Ver também cérebro
amortecedores, 124–125. Ver tam- 

bém foco
ansiedade, 110–111. Ver também dis- 

trações
antecipar, 100–101. Ver também 

planeamento
aplicações relacionadas com produ-

tividade, 41–42
aprender, e sentido no trabalho, 

165–166
arrumar, 123, 129–130. Ver também 

foco; força de vontade
atenção, criar a sua, 111–112
autenticidade, e gerir o stress, 34– 

–35
autocontrolo, 127–130
autonomia, e sentido no trabalho, 

166–167
autorrealização, e sentido no tra- 

balho, 165–166 Ver também 
sentido no trabalho

avaliações, auto, 24–25, 32–33, 
37–40

C
calendário

acrescentar compromissos, 77– 
–78

rever o seu, 75–76
software, e trabalhar à distância, 
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Ver também planeamento

cérebro
imagem cerebral, 115–116
treinar o foco, 115–119

colaboração em documentos, 
software, 156

compromisso, consigo mesmo, 
202. Ver também planeamento

compromissos 
ajustar, 75, 76
consigo próprio, 202
demasiados, 73–78
dizer não a, 75, 79–85

comunidade, pertença à, e sentido 
no trabalho, 166

consciência, 132–133. Ver também 
mindfulness

controlo, e gerir o stress, 31, 34
conversa difícil, 95–96
criação de hábitos, e força de von- 

tade, 128–130
cuidar de si, 91, 100–101, 128–129
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D
delegação, de tarefas, 17–18, 21, 

22–25
desapego, 140. Ver também limites 

vida-trabalho
desarrumação, 123. Ver também 

foco; força de vontade
desempenho, stress e, 29–31
desenvolvimento pessoal, 165–166
despersonalização, 182. Ver também 

esgotamento
dia de trabalho

duração do, 139–140
fim do, 98

dispositivos digitais, 121, 215, 222– 
–223

distrações
capacidade de concentração e, 

121–122
em reuniões, 115
força de vontade face às, 127–130
reduzir, 109–113, 117–118
sucumbir às, 107

E
economia de atenção, 131–132. Ver 

também foco 
elevado desempenho, tempo para, 
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e-mail, 94–96, 110, 192
emoções

monitorizar, 89–90
negativas, 116–117
positivas, 116–117
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203–204
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esgotamento, 124, 139, 181–185
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exaustão emocional, 181–182. Ver 

também esgotamento
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exercício, 91, 128
exercício Iniciar/Parar/Continuar, 

21–22
exercícios respiratórios, 132. Ver 
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F
falar consigo mesmo, 187–190, 

203–204
sentido no trabalho, 163–167
feedback negativo, quando dizer não, 

81–82. Ver também planeamento
férias, 207

bem-estar e, 139
controlar durante as férias, 214– 

–215
motivação enquanto outros estão 

de, 191–194
preparar para as, 210–212, 213– 

–217, 220–221
regressar de, 212, 221–223
stress e, 209–210

ferramentas de produtividade, 40– 
–44
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ferramentas para colaboração, 42– 
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desafios que destroem a capaci-

dade de, 121–125
encontrar, 107
mindfulness e, 131–133
minimizar as distrações e, 109– 

–110, 117–118
minipausas e, 135–140
tempo e espaço para, 111–112
treinar o cérebro para, 115–119

foco na prevenção, 170. Ver também 
motivação

foco na promoção, 170. Ver também 
motivação

força de vontade, 127–130
frenético, 116–117. Ver também cére- 

bro; emoções
função executiva, 118–119. Ver tam- 

bém cérebro

G
gestão do tempo

alinhar com os objetivos, 59–63
horas de trabalho e, 97–101
priorização de tarefas e, 17–28, 

54–58
gestão emocional, 89–91

H
hardware, para trabalho remoto, 

157–158
horários

em férias, 210–212
espaços nos, 76

software de calendarização para, 
156–157

teletrabalho, 148–149, 151–152  
hormonas do stress, 132. Ver tam- 

bém saúde física

I
inação, desvantagem da, 177
interrupções, gerir, 98–99
isolamento, gerir o, 149–150, 152– 

–153, 159 Ver também teletra- 
balho

L
Lei de Yerkes-Dodson, 20–30. Ver 

também stress
ligações sociais, e trabalhar à dis- 

tância, 159–160
limites vida-trabalho, 97, 148–149, 

152–153
listas, fazer, 204. Ver também tarefas

M
meditação, 122
mensagens instantâneas, e trabalhar 

remotamente, 157
método CRE, e foco, 117–118 
monitorizar o progresso, e força 

de vontade, 128–129. Ver também 
força de vontade

motivação, 161, 163–194
como um recurso finito, 202– 

–203
durante a época de férias, 191– 

–194
em teletrabalho, 150

multitasking, 115, 122–123. Ver tam- 
bém foco
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O
objetivos

alinhar a gestão do tempo com, 
59–63

listar, 59–60
monitorizar, 128–129
novos pedidos e já existentes, 

84–85
planeamento se-então para alcan- 

çar, 65–67
sprints e, 69–72

organizadores, 42–43 Ver também 
estilos de produtividade

P
participação ativa, e significado no 

trabalho, 166
partilha de notas, software, e tra- 

balho à distância, 156
pausas

ajudar outros durante, 105–106
contemplar a natureza, 141–145
físicas, 112–113, 118–119
minipausas, 135–140
mudar de cenário, 118–119
passear, 112–113
teletrabalho e, 149–150

pausas para café, 135–140. Ver tam- 
bém pausas

pausas, criar antes do compro-
misso, 74–75

planeamento
angústia devida ao, 48–49
benefícios do, 47–51
horário em teletrabalho, 148– 

–149, 151–152
se-então, 65–67, 172–173
tempo de, 49–50

poder, e sentido no trabalho, 166
prestígio, e sentido no trabalho, 

166. Ver também sentido no tra- 
balho

procrastinação, 105–106, 175–179, 
169–173

projetos
dizer não a novos, 75, 79–85
pensar em novos, 75, 76 
Ver também planeamento.

propósito, e sentido no trabalho, 
164–165. Ver também sentido no 
trabalho

R
realização de tarefas

reconhecer o trabalho, e moti-
vação, 150

redução de pessoal, e esgota-
mento, 181–182

sentido de, 166
Ver também procrastinação

recompensas, para si mesmo, 
204–205. Ver também motivação

recursos profissionais, aumentar 
para evitar o esgotamento, 184– 
–185 Ver também esgotamento

reduzir o stress, 184. Ver também 
esgotamento

responsabilidade social, contribuir 
para o bem dos outros, e sentido 
no trabalho, 164–165

responsabilidades, reduzir o nú- 
mero de, 73–78. Ver também 
planeamento

reuniões
cara-a-cara, 95–96
distrações nas, 115
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encolher, 123–124
tempo entre, 76–77, 122–123, 

123–124
tempo gasto em, 18–19, 98, 121– 

–122, 122–123
rituais, e gerir o stress, 35–36
rotinas de trabalho, 171. Ver também 

força de vontade

S
saber planear, 41–42. Ver também 

estilos de produtividade
slow time, 53–58. Ver também planea- 

mento
sobrecarga de trabalho, 97–101
software de partilha de ecrã, e traba-

lhar remotamente, 157
software, para trabalho à distância, 

156
solidão, e foco, 111–112
stress, 29–36, 79–80, 97, 98, 184, 

209–210

T
tarefas

administrativas, 61
ansiedade em relação a, 111
de pouca complexidade, 111
de pouco valor, 17–28
delegar, 17–18, 21, 22–25
eliminar as pouco importantes, 

17–28
estabelecer prioridades, 17–28, 

54–58, 88–89
listar, 204
menores, 192–193
organizar, 122–123
parar a meio de, 202–203

tomar nota, 62
triagem, 88–90

telefonemas, 94–95, 95–96, 198– 
–199

teletrabalho
exemplos de, 151–153
ferramentas para, 155–160
horário de trabalho, 148–149, 

151–152
isolamento de, 149–150, 152– 

–153, 159
melhores práticas, 159–160
ser eficiente enquanto, 147–153

tempo
alocação, 23, 26
amortecedores, 124–125
controlar o seu, 60–62
desperdício de, 93–96
exigências de, 87–91
gasto a ajudar os outros, 103–106
lento, 53–58
livre, 75, 76
para planeamento, 49–50
para reabastecer, 129

tempo de descanso, 129. Ver tam- 
bém força de vontade

tempo de viagem, 111–112, 132– 
–133

trabalhadores do conhecimento
desafio de gerir, 18–19
gestão do tempo para, 17–28
trabalho dos, 18–21

trabalho
encontrar sentido no, 163–167
mais complexo, 192
parar o, 202–203
propósito de, 164–165
reavaliar, 185
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ritmo de, 53–58
tempo gasto no, 163
ultrapassar a procrastinação no, 

175–179, 169–173
trabalho à distância

ferramentas para, 155–160
melhores práticas, 156
Ver também teletrabalho

trabalho mais complexo, 192. Ver 
também planeamento

triagem, 88–91. Ver também prio-
rizar as tarefas

V
viajar

usar o tempo produtivamente, 
195, 197–199, 201–205

Ver também férias
visualizadores, 43–44. Ver também 

estilos de produtividade
vocabulário emocional, 91. Ver 

também emoções
voz interior. Ver falar consigo 


