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Cuide da Sua Saúde  Emocional!  
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Faça Pausas! 

Não esteja constatemente a ver más noticias. Procure artigos positivos sempre que puder. 

O vírus ainda não desapareceu!  

As emoções podem ser arrebatadoras e determinantes para a nossa saúde e bem-estar geral. E quando temos consciência delas, 
as primeiras questões que nos surgem na mente são: porque é tão difícil controlá-las e como é que aprendemos a geri-las de 
uma maneira saudável? Para darmos resposta a estas questões, precisamos de saber primeiro o que é a Saúde Emocional. 

A Saúde Emocional é definida como a capacidade de controlar e gerir as mudanças de comportamento, advindas de um estado 
emocional alterado, e que influenciam inevitavelmente qualquer esfera da nossa vida (profissional, relacional, pessoal ou ou-
tras). Desta forma, a emoção é um estado mental associado ao sistema nervoso, causado por alterações químicas associadas a 
pensamentos, sentimentos, respostas comportamentais e a um determinado nível experienciado de prazer ou desprazer.  

Mantenha o contacto com os seus amigos! 

 

Fale com os seus amigos e familiares para ouvir vozes que conhece e para manter contacto 
quando não podem estar juntos. 

Deixamos 5 dicas , recomendadas pela DGS, para podermos cuidar da nossa Saúde Emocional 



Agende tempo para relaxar! 

Faça atividades saudáveis  de que goste para aliviar o stress e a ansiedade. 

Crie um plano! 

Defina objetivos para si a pensar numa rotina diária ou semanal. 

Como obter ajuda? 

Se precisar de apoio emocional, ou se conhecer algum colega que precise, na CME existe uma linha  telefónica e  
profissionais que o podem ajudar. 

Conversar pode ajudar! 

Linha de apoio ao trabalhador: 961 253 226| #308| 

Gat: 266 777 118| ext. 1493 

Tome decisões saudáveis! 

Fazer exercicio fisico, comer alimentos saudaveis e dormir uma boa noite de sono pode ajudar 

no geral! 


