
SUGESTÃO Nº 2:
DESENVOLVA A INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
A inteligência emocional é a capacidade de perceber
e expressar emoções, de forma a conseguir integrá-las,
compreendê-las e racionalizá-las. É também a capacidade
de controlar as emoções geradas em si próprio e nos outros:

Fortaleça a sua inteligência emocional e combata o stress,
que gera sentimentos de dúvidas e pode baixar os seus
níveis de confiança. 

SUGESTÃO Nº 3:
DOMINE AS
FERRAMENTAS DIGITAIS
Quer se trate de utilizar ferramentas úteis para gerir
tarefas do escritório diárias ou as mais recentes
aplicações disponíveis no mercado, as competências
digitais são essenciais para que um profissional
acompanhe a evolução tecnológica constante.
Coloque em prática algumas boas práticas simples:

Incremente a sua produtividade, invista na sua
empregabilidade e melhore os seus níveis de
inovação –estas são algumas das razões para reforçar
as suas competências digitais.

SUGESTÃO N°1:
ORGANIZE-SE
Quer se encontre em regime de teletrabalho ou não,
o primeiro passo para trabalhar bem e de forma eficaz
é repensar a sua gestão do tempo e das prioridades.
Este passo irá ajudá-lo a não sacrificar o equilíbrio entre
a sua vida pessoal e profissional:

A organização do seu trabalho é a condição-chave para
o seu sucesso. Lembre-se que a sua performance também
depende do seu conforto. Não deixe que sejam as urgências
ou a distância a decidirem por si!

 

SUGESTÃO N°4 :
COMUNIQUE UMA…
E OUTRA VEZ
Esta sugestão pode ser aplicada junto dos seus pares ou
colegas, em conversas informais ou reuniões regulares,
de forma a combater o isolamento e diminuir a dispersão
das equipas. É essencial e ajuda a manter intacta
a motivação: 

Tire partido das ferramentas digitais à sua disposição – estas
poderão ser uma grande ajuda, facilitando as interações
necessárias para manter os relacionamentos interpessoais e
recriar o ambiente de trabalho.

SUGESTÃO N° 5:
CONTINUE A APRENDER
Num período de grande incerteza, a necessidade de
continuar a aprender ao longo da vida é amplamente
reconhecida. Aprender, especialmente à distância, requer
não só atenção como compromisso, sendo também uma
forma de adquirir conhecimentos e competências ao seu
próprio ritmo e de acordo com as suas próprias preferências.
Crie condições para uma experiência de aprendizagem
tranquila e produtiva:

Quer aprender a manter o equilíbrio entre vida pessoal/profissional?
Preparar a sua adaptação para poder avançar e responder com eficácia

aos desafios desta nova realidade?

Conheça os nossos percursos de aprendizagem em www.cegoc.pt

5 sugestões para implementar no dia a dia

Promova conversas regulares entre colegas;
Tome a iniciativa de criar momentos de
convívio online: café virtual, jogos ou desafios;
Mantenha reuniões regulares diárias e semanais.

Adote um estilo de vida saudável para contrariar
a curva natural do esquecimento;
Aplique a aprendizagem adquirida no seu
contexto de trabalho;
Promova a memorização de várias formas:
mapas mentais, vídeos, podcasts...

Organize o seu computador: desktop, pastas,
espaço de armazenamento;
Configure as suas ferramentas para, diariamente
"ganhar e poupar cliques";
Faça a gestão do seu e-mail, protegendo-se
da instantaneidade;
Ganhe tempo e eficácia ao utilizar ferramentas
como: OneNote, One Drive, Trello ou Teams.

Mostre benevolência e empatia nas suas
interações e comunicações; 
Identifique aquilo que é controlável, influenciável
e incontrolável, e aceite a ideia de que alguns
acontecimentos estão fora da sua zona
de influência;
Seja gentil consigo mesmo, através de pequenos
gestos que se mantenham a longo prazo;
Informe-se com moderação, evite ser
influenciado por demasiados aspetos negativos.

Mantenha uma dieta sã e equilibrada e, se tiver
oportunidade, pratique alguma atividade física;
Defina horários fixos e coerentes com o seu
dia a dia;
Crie um espaço de trabalho funcional e
assegure-se de que o mesmo é respeitado
pelos restantes elementos do agregado familiar;
Faça pausas regulares e revigorantes.

Como manter a sua produtividade
em tempos de incerteza


