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Olá! Quem sou eu? 
 

Sou uma curiosa e apaixonada pela vida. Nasci e cresci em 

lisboa. Hoje vivo do outro lado do tejo. Considero-me 

dedicada, comprometida, positiva e resiliente. 

 

O meu nome é Sónia Sousa e sou Psicóloga Clínica e Coach na 

área da Saúde e Bem-estar. 

 

Porquê este caminho?  
 

Porque acredito que a minha missão é ajudar outras Pessoas 

a viverem com mais qualidade de vida.  

Por isso, criei o modelo Estilo de Vida 9 Dimensões, no qual 

abordo 9 áreas da vida que precisamos de desenvolver para 

alcançar mais Saúde e Bem-estar e para nos mantermos mais 

Jovens e Saudáveis. 

 

Neste e-book vais encontrar dicas práticas para melhorares a 

tua vida em cada uma das 9 dimensões. 

 

Convido-te à descoberta!  
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1ª Dimensão 

Nutrição 

 
A Diferença entre ALIMENTAÇÃO e NUTRIÇÃO: 

ALIMENTAÇÃO: tudo o que ingerimos em forma de alimentos. 

 NUTRIÇÃO: tudo o que ingerimos e que dá ao corpo e às células os 

constituintes necessários para o seu correto funcionamento. 
 

Podemos nutrir o nosso corpo com: 

Alimentos 

Pó nutricional 

Suplementos 

 

Para ter Saúde é preciso garantir a ingestão diária de Proteínas, 

Hidratos de Carbono, Gorduras Saudáveis, Fibras, Vitaminas e 

Minerais e Fitonutrientes. 
 

 

Proteínas 
 

Facto! 
A partir dos 30 anos perdemos cerca de 1% de massa muscular, por 

ano. 
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Dicas: 
1. Consumir 1g de proteína para cada quilograma de peso. 

2. Consumir proteína ao longo dia, em todas as refeições, 

inclusivamente nos lanches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidratos de Carbono 
 

Facto! 
No grupo dos hidratos de carbono encontram-se os açúcares simples. 

Os açúcares simples estão associados a doenças graves tais como 

Diabetes, Doenças Cardíacas, Problemas no Fígado, Doenças 

neurodegenerativas e Excesso de peso. 
 

 

Dicas: 
1. Consumir menos de 25 gramas de açúcar por dia (o que 

equivalente a 6 colheres de chá). 

2. Ler os rótulos para identificar a quantidade de açúcar do 

alimento. 
 

 

Gorduras Saudáveis 
 

Facto! 
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O ómega 3 é uma gordura saudável que obtemos 

principalmente através dos peixes. Mas nem todos os peixes 

nos dão ómega-3.  

 

Dicas: 
1. Consumir pelo menos 3 vezes por semana peixe rico em 

ómega-3 e introduzir outros alimentos com ómega-3, tais 

como linhaça e nozes. 

2. Consumir preferencialmente peixes como arenque, 

sardinha, atum e salmão. 

 

 

 

 

 

 

 

Fibras 
 

Facto! 
Para um regime alimentar saudável, a O.M.S. recomenda 

cerca de 40 g por dia. Diversos estudos indicam que os 

portugueses consomem muito menos fibras do que o 

recomendado. 

 

Dicas: 
1. Consumir mais frutas e legumes.  

2. Consumir preferencialmente cereais integrais, como 

quinoa, cuscuz e arroz e massa integral. 
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Vitaminas e Minerais 
 

Facto! 
A O.M.S. alerta para a fome oculta, que consiste numa 

deficiência de micronutrientes (vitaminas e minerais).  

 

Dicas: 
1. Fazer refeições muito coloridas e diversificadas. 

2. Incluir suplementos multivitamínicos na alimentação 

diária. 

 

 

 

 

Fitonutrientes 
 

Facto! 
Em todo mundo a população adulta não consome a 

quantidade diária de frutas e hortaliças recomendada pela 

O.M.S (400 g ou 5 porções por dia), o que se reflete numa 

menor ingestão de fitonutrientes. 

 

Dicas: 
1. Consumir frutas diariamente (tendo em atenção o valor 

calórico de cada tipo de fruta). 

2. Incluir legumes e vegetais nas refeições principais. 

 

“O nosso corpo é a nossa casa. Vamos 

escolher morar num local saudável, 

equilibrado, forte e bonito.” 
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2ª Dimensão 

Hidratação 
 

O que é Hidratar?  
É repor os níveis de água no nosso organismo. 

 

Factos! 
1. O nosso corpo perde diariamente cerca de 1,7 litros de 

água através da transpiração e da eliminação de desperdícios. 

2. O corpo não consegue repor a água perdida apenas com 

os alimentos. 

 

Benefícios da ingestão de água: 
1. Ajuda a eliminar as toxinas do corpo. 

2. Apoia na digestão, absorção e eliminação dos alimentos. 

3. Ajuda no funcionamento dos rins. 

4. Ajuda a controlar a temperatura corporal. 

5. Ajuda na oxigenação do cérebro e promove melhor 

funcionamento cerebral. 

6. Ajuda a diminuir o inchaço corporal. 

Contribui para a perda de peso. 

8. Promove a melhoria da saúde da pele. 

 

 

 

Quantidade de água necessária 

diariamente: 
Para as mulheres, 1 litro de água por cada 25 quilos de peso. 

Para os homens, 1 litro de água por cada 30 quilos de peso. 
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Dicas para ingerir a quantidade diária 

recomendada de água: 
1. Beber água ao longo do dia, em pequenas quantidades, 

para que a hidratação seja constante.  

2. Beber 0,5L de água em jejum, com extracto de chá de 

ervas. 

3. Beber 1,5L de água até ao final do período da manhã. 

4. Adicionar à água gengibre, canela ou outro alimento 

termogénico. 

5. Beber água até ao final da tarde, para que o sono não 

seja interrompido para urinar. 

6. Utilizar garrafas de 1,5L ou de 0,5L, porque torna mais 

fácil a contabilização da água ingerida. 

7. Evitar consumir águas aromatizadas e consultar os 

respectivos rótulos (atenção aos açúcares). 

 

“O nosso corpo é a nossa casa e a água é 

purificante e percursora da vida.” 
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3ª Dimensão 

Atividade Física 
 

A Diferenc ̧a entre ATIVIDADE FÍSICA e EXERCÍCIO FÍSICO: 

 

  ATIVIDADE FÍSICA: é qualquer movimentação do dia-a-

dia que resulte em estímulo dos músculos e gasto energético, 

como andar, correr ou subir escadas. 

 

  EXERCÍCIO FÍSICO: são práticas programadas, com 

sequência de movimentos que se orientam para um objetivo 

concreto, seja ligado à saúde ou à estética (ou aos dois).  

 

Recomendações para a prática de 

Exercício Físico de acordo com as faixas 

etárias: 
 

Adultos (18 a 65 anos): 
De 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade 

moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica. 

 

Idosos (mais de 65 anos) 
1. De forma geral, os idosos devem ser tão ativos 

fisicamente quanto a sua capacidade funcional permitir. Se 

estiverem bem, as quantidades e as recomendações são 

iguais às dos adultos com menos de 65 anos. 

 

2. Como parte da atividade física semanal, os idosos devem 

realizar atividades físicas com múltiplos componentes, que 

enfatizem o equilíbrio funcional, e um treino de força em 3 ou 

mais dias da semana. 
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Crianças e adolescentes (5 a 17 anos) 
1. Pelo menos 60 minutos por dia de atividade física, em 

média, com intensidade moderada a vigorosa. 

 

2. As atividades que fortalecem músculos e ossos devem 

ser incorporadas pelo menos 3 dias por semana. 

 
Nota: estes dados referem-se apenas a pessoas com uma boa condição de 

saúde, porque nas outras situações, é necessário consultar o médico antes 

de fazer exercício físico. 

 

Dicas para a prática de Atividade Física 

diariamente: 

1. Fazer pausas curtas durante o dia e aproveitar essas 

pausas para se movimentar.  

2. Optar pelos trajetos mais longos no seu local de trabalho.  

3. Durante o período de almoço, sair para um espaço exterior. 

4. Realizar aulas de exercícios on-line. 

5. Caminhar, mesmo que seja dentro de casa, por exemplo, 

enquanto está a conversar ao telemóvel. 

6. Levantar-se preferencialmente a cada 30 minutos.  

7. Meditar e praticar yoga. 

8.  

“O nosso corpo é a nossa casa e a nossa casa 

é móvel. Vamos pô-la a mexer-se.” 
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4ª Dimensão 

Regulação das Emoções 

 
As Emoções permitem-nos sobreviver e adaptar nos 

diferentes contextos a que estamos expostos. 

 

Tendencialmente dicotomizamos as Emoções em duas 

categorias: Emoções Positivas e agradáveis e Emoções 

Negativas e desagradáveis. 

 

  Emoções positivas e agradáveis 
 

o Exemplos: a alegria, o amor, o entusiasmo, a felicidade. 

o Estas emoções têm a função de nos motivar para 

explorar o mundo que nos rodeia de forma pró-ativa e 

restituem o equilíbrio após experiências desagradáveis.  

o Estas emoções são socialmente aceites e incentivadas. 

 

 

 

Emoções negativas ou desagradáveis 
 

o Exemplos: a tristeza, a zanga e o medo. 

o Estas emoções têm a função de nos proteger dos perigos 

e orientar para objetivos e ações específicas. 

o Estas emoções são receadas e vistas como algo a 

esconder, até de nós próprios. 
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Nesta polaridade de Emoções positivas e Emoções negativas, 

é necessário fazer uma gestão de forma a utilizar as emoções 

a nosso favor, para promover o nosso bem-estar. 

 

 

Para isso, é preciso Regulação Emocional, ou seja, regular as 

nossas emoções para que sejamos nós a controlá-las em vez 

de ser o contrário. 

 

 

A Regulação Emocional implica duas vertentes: 

 

  Regulação da Experiência Emocional: consiste em 

reconhecer as emoções que estamos a sentir, em dar-lhe um 

significado coerente e em perceber que fazem parte de nós. 

 

  Regulação da Expressão Emocional: consiste em 

expressar adequadamente aos outros as nossas emoções.  

 

É preciso saber: 

 

Quando expressar  

 

E 

 

Como expressar 

 

As  Emoções 

 

 

Dicas para a Regulação das Emoções 

 
1. Partilhar as emoções num momento adequado e com a 

devida intensidade. 
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2. Respirar corretamente (a respiração correta é a 

respiração abdominal em vez da respiração torácica). 

3. Parar, deixar passar algum tempo, focar a atenção num 

estímulo favorável. Retornar o assunto desfavorável mais 

tarde.  

4. Utilizar o humor. Rir e ter uma atitude de boa disposição 

sobre circunstâncias menos favoráveis. 

5. Agendar datas para resolver situações e limpar a mente 

desse assunto até chegar a data marcada.  

6. Alterar a perspectiva sobre a situação. Para isso, pode ser 

necessário, “calçar os sapatos do outro” e pensar na situação 

do lado da outra pessoa. 

7. Contestar os próprios pensamentos, pois muitas vezes 

esses pensamentos e esquemas mentais são muito 

limitadores e boicotam o nosso sucesso e evolução. 

8. Visualizar imagens positivas e geradoras de paz e 

serenidade. 

9. Ouvir música, principalmente música clássica.  

10. Fazer meditação e técnicas de relaxamento. 

 

“O nosso corpo é a nossa casa e regular as 

emoções é manter a casa feliz e serena” 

 
 

 

 

5ª Dimensão 

Desenvolvimento Pessoal 
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4 ideias essenciais sobre o conceito de 

Desenvolvimento Pessoal: 
1. Refere-se à Evolução e melhoria contínua do Ser 

Humano. Para quê? Cada Pessoa tem uma Missão pessoal no 

mundo e para a concretizar é preciso evoluir. 

 

2. É contínuo ao longo da vida. É um processo que precisa 

de acontecer ao longo de toda a existência. Pode começar em 

qualquer altura, em qualquer idade e nunca termina. 

 

3. Requer Mudança e esse é ponto mais decisivo para a 

evolução. As rotinas são percecionadas como uma fonte de 

segurança. Tende-se a sobrestimar o presente e subestimar o 

futuro, ou seja, o Ser Humano tende a acreditar que o que 

existe no presente é melhor do que o desconhecido. Acreditar 

sempre que o melhor ainda está por chegar faz a diferença na 

abertura à Mudança. 

 

4. Pressupõe Aprendizagem. Para evoluir é preciso 

aprender. Para mudar é preciso aprender. Aprender significa 

retirar ideias pré-existentes e substituir por outras ideias ou 

pensamentos ou, simplesmente, acrescentar ideias e 

paradigmas novos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dicas para Promover o 

Desenvolvimento Pessoal 
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1. Ter Ambição, ou seja, acreditar que é possível Ser mais e 

Ser melhor. 

2. Estar disponível para Aprender. Adquirir novos 

conhecimentos e novas competências, nomeadamente em 

novas áreas do Saber. 

3. Ser Persistente. O Desenvolvimento Pessoal é um 

percurso e tem avanços e recuos, altos e baixos. É preciso 

manter o foco no objetivo. Os recuos fazem parte do 

progresso. O que não faz parte do progresso é a Desistência. 

Aconteça o que acontecer, é preciso mantermo-nos no 

caminho. 

 

 

“O nosso corpo é a nossa casa e a nossa casa 

pode ser aperfeiçoada se estivermos 

continuamente a construir a nossa melhor 

versão.” 

 

 

 

6ª Dimensão  

 Treino Cerebral 
Treinar o Cérebro é estimular as funções cerebrais através da 

realização de diversas atividades. Quando realizamos uma 

tarefa existem áreas específicas do cérebro que são ativadas.  

Por isso, é importante realizar diferentes tarefas que vão 

estimular diferentes zonas cerebrais.  
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Principais áreas funcionais do cérebro: 
   

Área motora (responsável pelos movimentos). 

  Área responsável pelo planeamento, previsão e tomada 

de decisão. 

  Área da articulação do discurso. 

  Área da compreensão da linguagem. 

  Área da perceção auditiva. 

  Área da perceção relativa aos 5 sentidos. 

  Área da perceção visual. 

 

É fundamental exercitar todas as áreas do cérebro para 

prevenir o envelhecimento precoce, ou seja, retardar o 

envelhecimento cognitivo e a perda das capacidades 

intelectuais.  

 

Para isso, seguem-se 3 sugestões de exercícios: 
  Sopas de Letras: exercita a Atenção e Concentração. 

  Jogo dos Pares: exercita a Memória a Curto prazo. 

  Sudoku: exercita o Planeamento, a Perceção Espacial e a 

Memória, entre outras. O treino com jogos cerebrais como o 

Sudoku estimula a criação de novos circuitos entre os 

neurónios (que são as células do cérebro), o que permite 

reorganizar e recuperar funções cognitivas danificadas ou 

enfraquecidas. 

 

Dica: a App CogniFit permite aceder a uma série de 

exercícios que trabalham as diferentes áreas do cérebro. 

 

“O nosso corpo é a nossa casa e o cérebro 

comanda tudo o que acontece na nossa casa. 
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Por isso, mantê-lo saudável e ativo é 

estratégico para a nossa juventude.” 
 

 

 

 

 

 

 

7ª Dimensão 

 Repouso 

 
O repouso engloba todos os momentos em que o corpo e a 

mente estão num processo de recuperação da energia gasta.  

 

Facto! 
A modernidade piorou a qualidade do sono, porque trouxe 

mais estimulação auditiva (barulhos) e visual (estímulos 

eletrónicos), entre outros fatores. 

 

A importância do sono 

• O sistema imunitário é reforçado porque durante a 

noite o corpo produz anticorpos, que ajudam a 

combater vírus e bactérias. 

• A mente faz um filtro do que deve ser guardado e do 

que deve ser eliminado, ajudando no processo da 

memória. 

• Tem uma função de repor a energia gasta, pelo que 

aumenta a vitalidade durante o dia. 
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Horas de sono diárias 
   

Para os recém-nascidos até aos 11 meses de idade, 

recomenda-se de 12 a 15h. 

  Para crianças de 1 a 5 anos, recomenda-se de 10 a 14h. 

  Para crianças dos 6 aos 13 anos, recomenda-se de 9 a 

11h. 

  Para adolescentes dos 14 aos 17 anos, recomenda-se de  

8 a 9h. 

  Para adultos entre os 18 e os 64 anos, recomenda-se de  

8 a 9h. 

  Para adultos com mais de 64 anos, recomenda-se de  

7 a 8h. 

 

Sinais de distúrbios do sono 
   

Falta de concentração. 

Falta de energia. 

Cansaço e sonolência ao longo do dia. 

Irritabilidade e stress. 

Dores de cabeça. 

 

 

 

Bons hábitos de sono 

1. Evitar telemóvel, computador e equipamentos 

eletrónicos antes de dormir (pelo menos 1h antes). 

2. Ver televisão noutro local que não o quarto. O quarto é 

o espaço para dormir. 

3. Evitar beber bebidas energéticas e estimulantes antes 

de dormir. 
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4. Jantar moderadamente em horário regular e 

adequado. Evitar alimentos que aceleram o 

metabolismo, bem como refeições muito calóricas e 

com muita quantidade. 

5. Evitar fazer exercício físico antes de deitar. 

6. Preferir atividades repousantes e relaxantes após o 

jantar. 

7. Ter horário regular para dormir e despertar.  

8. Diminuir a luminosidade da casa antes de ir deitar. 

9. Ter um bom colchão e almofada. 

10. Tomar um banho morno antes de ir dormir. 

11. Evitar levar problemas e pensamentos negativos 

para a cama. 

 

“O nosso corpo é a nossa casa e em todas as 

casas existe um momento para muitas 

palavras e também existe um momento para 

dormir.” 
 

 

 

 

8ª Dimensão  

Relações Afetivas 

 
Sem relacionamento não há existência. 

Ser é Estar em relação com… 
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Facto! 
Bons relacionamentos interpessoais protegem a saúde 

mental e são promotores de bem-estar em qualquer fase da 

vida. As pessoas que estão mais conectadas socialmente são 

mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais. As 

relações de apoio, confiança e segurança, protegem os 

nossos corpos e as nossas mentes. 

 

 

As relações interpessoais representam a conexão e ligação 

entre várias pessoas. Existem diversos tipos de relações 

interpessoais, consoante o contexto e o vínculo afetivo. 

 

Diferentes tipos de relações geram diferentes gratificações.  

 

 

Dicas para melhorar a qualidade das 

relações interpessoais: 

 
  Escutar ativamente a outra pessoa, demonstrando 

interesse e atenção. 

 

  Compreender o ponto de vista da outra pessoa. 

Compreender é diferente de aceitar e/ou concordar. 

 

  Falar sobre emoções e sentimentos com sinceridade e 

sem receio de julgamentos. 

 

Nunca fazer juízos de valor sobre os pensamentos e 

sentimentos da outra pessoa. 

 

  Respeitar a diversidade de pensamentos, valores, 

atitudes e formas de agir. 
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  Saber ler as emoções: as próprias emoções e as da outra 

pessoa. Saber ler as emoções é saber distinguir e diferenciar 

as emoções. Por exemplo, zanga é diferente de tristeza. 

 

  Ter uma atitude colaborativa, pois qualquer 

relacionamento interpessoal envolve troca e partilha. Para  

 

 

 

que a relação se fortaleça é necessário ser boa e benéfica 

para ambas as partes. 

 

  Cultivar emoções positivas, como a alegria e o otimismo. 

As pessoas tendem a aproximar-se mais de pessoas que 

expressam emoções positivas.  

 

Valorizar as outras pessoas e dizer-lhe palavras de apreço, de 

estima e de carinho. Quando se dá também se recebe. 

 

  Sorrir com frequência porque sorrir aproxima as pessoas.  

  Utilizar palavras gentis. Uma vez ditas, as palavras não se 

podem apagar.  

 

  Utilizar palavras positivas que orientem para soluções. 

 

  Evitar interpretar o comportamento da outra pessoa, ou 

seja, dar motivos para o comportamento do outro. Para saber 

qual o motivo, é melhor perguntar.  

 

  Perguntar para conhecer melhor a outra pessoa e as suas 

motivações.  

 

“O nosso corpo é a nossa casa e em todas as 

casas existem as pessoas que ficam, as 
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pessoas que partem e as pessoas que 

passam.” 

 

 

 

9ª Dimensão  

Carreira 
 

O Mundo está a mudar e a Carreira 

também! 
 

 

Quando falamos em trabalho, é importante diferenciar três 

conceitos: 

 

Trabalho: Surge muitas vezes associado à palavra esforço. É 

favorável substituir a palavra esforço por empenho, 

dedicação e investimento. 

 

Carreira: Remete para a possibilidade de evolução na vida 

profissional. Evolução tem diversos significados. Evoluir é 

muito mais do que ter uma função superior ou ganhar mais 

dinheiro. Evoluir é Realizar, é Superar, é Concretizar Sonhos. A 

Carreira é como se fosse a história das diferentes funções e 

atividades desenvolvidas ao longo da vida. 

 

Projeto Profissional: Remete para a ideia de Construção, para 

a ideia de Projeto de Transformação Individual para a 
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melhoria contínua. O ideal é que o Projeto Profissional seja o 

alicerce do Trabalho e da Carreira.  

 

Porque o Mundo está a mudar, novas formas de realizar a 

atividade profissional ganham relevância.  

 

 

 

 

 

 

Dicas para melhorar a Organização do 

Trabalho a partir de casa 
 

 

1. Criar uma lista de tarefas diárias 

• Ajuda a nunca esquecer as tarefas a realizar. 

• Proporciona um sentimento muito positivo ao registar que a tarefa 

foi concluída. Quando se conclui uma tarefa é importante fazer esse 

registo, porque é gratificante e é um fator motivacional. 

• Ajuda a trabalhar com mais rapidez e a obter melhores resultados. 

 

2 Pode ser necessário criar uma agenda semanal. 

Nesse caso, o ideal é fazer a agenda à 6ªf para a 

semana seguinte. 

 

3.Identificar as tarefas prioritárias, ou seja, as 

tarefas que é necessário realizar primeiro 

porque contribuem decisivamente para os 

resultados pretendidos. 
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4. Definir um limite de tempo para cada tarefa. 

 

 5. Agrupar tarefas semelhantes porque tarefas 

diferentes exigem tipos diferentes de 

pensamento. Ao agrupar tarefas relacionadas, o 

cérebro não tem que mudar a sua forma de 

funcionamento constantemente.  

 

6.Automatizar todas as tarefas que possam ser 

automatizadas. 

 

7.Fazer pausas regulares: é indicado fazer 

pausas de 2 em 2 horas. 

 

8.Identificar os maiores desperdiçadores de 

tempo 

• Mudanças de rotina desnecessárias. 

• Utilização pouco criteriosa dos recursos 

tecnológicos, como por exemplo, interromper o 

trabalho para aceder a redes sociais. 

• Imprevistos devido à ausência da lista de tarefas e de 

planeamento. 

• Contactos telefónicos sociais para colegas, 

familiares ou amigos. 

 

 9.Definir um horário para verificar e responder a 

emails: evitar estar constantemente a ver a caixa 

de correio eletrónico. 

 

 10.Organizar o trabalho em torno dos níveis 

pessoais de energia: os níveis de produtividade 
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estão diretamente relacionados com os níveis de 

energia. Cada pessoa tem os níveis de energia 

mais elevados em determinados momentos do 

dia. É uma boa prática realizar as tarefas mais 

desafiantes para os momentos em que a energia 

está mais elevada. 

 

11.Respeitar a gestão e conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar. 

 

 

“O nosso corpo é a nossa casa e a casa 

precisa de estar em ordem e de ter 

organização e arrumação.” 
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“O nosso corpo é a nossa casa e  

existe mais sabedoria no nosso corpo 

 do que na filosofia mais completa” 

 

 

 
ATÉ BREVE! 

  

 


