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ENQUADRAMENTO

Proteger é a palavra de ordem mas…
a vida continua!

P

ara fazer face ao surto da COVID-19, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) ativou o seu
Plano de Contingência: reduziu a atividade presencial aos serviços essenciais, alguns

equipamentos e espaços de trabalho encerraram, diversos eventos foram cancelados e foi
privilegiado o atendimento digital para reduzir o risco de exposição dos trabalhadores.
Nesta fase de resposta à pandemia, o teletrabalho é uma das medidas excecionais de organização do trabalho para manter, na medida do possível, o normal funcionamento da atividade
dos serviços municipais, bem como, acautelar a saúde dos trabalhadores, protegendo-os em
casa.
Pretendemos com o presente manual dar informações e sugestões a todos os trabalhadores,
particularmente, aos que estão em regime de teletrabalho, e para além de conter recomendações gerais sobre a COVID-19, apresenta também recomendações ao nível da ergonomia em
teletrabalho, da saúde mental, da nutrição e do exercício físico. Estamos junto neste desafio!
Aqui estão reunidas informações de carácter geral, que pretendemos continuar a transmitir,
acompanhando e dando resposta às necessidades e dúvidas dos trabalhadores, pelo que
contamos com o contributo de todos para ultrapassar este momento menos bom, mas ao
mesmo tempo desafiante, e construir uma rede de partilha, boas práticas e soluções!
Apesar do distanciamento social obrigatório, Estamos mais juntos que nunca!
Mantenha-se informado, seja um agente de saúde pública!
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RECOMENDAÇÕES GERAIS
O QUE É A COVID-19
COVID-19 é uma doença respiratória nova, provocada por um novo vírus (coronavírus,
designado SARS-CoV-2), que foi identificado, pela primeira vez, na China, em dezembro
de 2019.

QUEM ESTÁ EM RISCO DE DOENÇA POR COVID-19
O vírus não tem nacionalidade, idade ou género, por isso todos corremos o risco de contágio deste novo coronavírus.
No entanto, existem pessoas que correm maior risco de doença grave por COVID-19:
. pessoas com mais de 60 anos;
. pessoas com doenças crónicas pré-estabelecidas, como: doenças cardíacas, diabetes, problemas renais, doenças pulmonares.

COMO SE TRANSMITE
A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados.
– Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver
próximo;
– As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar
nos olhos, nariz ou boca com as mãos;
– Estudos, até o momento, sugerem que o vírus é transmitido, principalmente, pelo contacto com gotículas respiratórias e não pelo ar.

SINTOMAS MAIS COMUNS DA COVID-19
– A maioria das pessoas infetadas apresentam sintomas de infeção respiratória aguda
ligeiros a moderados: febre (T> 37,5º C); tosse; dor de garganta; dificuldade respiratória
(falta de ar);
– Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda;
– Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas.
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O QUE FAZER EM CASO DE SINTOMAS
– Fique em casa se não se sentir bem. Se tiver febre, tosse ou dificuldade em respirar;
– Contacte o SNS24 e siga as indicações/orientações;
– Os centros de saúde, também, estão preparados para ajudar os seus doentes. No entanto, deverá usar o telefone (meio mais correto para contactar com o médico de família
nestes dias difíceis);
– Contacte a sua chefia direta e informe das orientações dadas pelos organismos competentes.

CUIDADOS GERAIS A TER
– Lave frequentemente as mãos, durante 20 a 40 segundos (o tempo que demora a cantar
os “Parabéns”) com água e sabão ou com solução à base de álcool a 70%. A lavagem de
mãos é obrigatória, sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com
pessoas doentes.
– Adote medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir,
com um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço
de papel no lixo.
– Mantenha, pelo menos, um metro de distância em relação a qualquer pessoa que esteja
a tossir ou espirrar.
– Evite zonas com grande aglomerado de pessoas.
– Evite tocar na cara (olhos, nariz e/ou boca) com as mãos. As mãos tocam em muitas
superfícies que podem estar infetadas pelo vírus, como sejam telemóveis, teclas, maçanetas, apoio nos transportes públicos, botões e corrimãos). Uma vez contaminadas, as mãos
podem transferir o vírus para os olhos, nariz ou boca e, a partir daí, o vírus pode entrar no
corpo da pessoa.
– Evite usar elevadores. Em caso de necessidade, não se coloque de frente para as outras
pessoas e toque nos botões com um lenço de papel ou com a roupa. Lave a roupa porque
pode ficar infetada e desinfete as mãos com solução alcoólica, caso tenha tocado com as
mãos nos botões.
– Desinfete as mãos antes de tocar no volante. Os volantes dos automóveis e caixa de mudanças devem ser limpos frequentemente. Evite o uso de ar condicionado, especialmente,
se não tiver filtros HEPA.
– No regresso a casa, crie uma zona a que chamará “potencialmente contaminada” e uma
“zona descontaminada” e não leve objetos, calçado ou roupa de uma zona para a outra.
– Deixe à entrada de casa o calçado, roupa, carteiras e malas usadas na rua. Não traga
nada da rua para a zona descontaminada (dentro de casa).
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– Lave imediatamente as mãos com água e sabão, aquando da chegada a casa, não tocando em outras áreas antes desta lavagem.
– Tenha chinelos/ calçado para usar exclusivamente na zona limpa.
– Evite partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado.

O QUE FAZER QUANDO SE VAI ÀS COMPRAS
– Se tem sintomas de doença (de COVID-19 ou de qualquer outra) não vá às compras,
peça a um familiar ou amigo que o faça e lhe deixe as coisas à porta.
– Levar uma lista é importante para não cair na tentação de levar coisas que não precisa.
O tempo que permanece num estabelecimento comercial deve ser o mais curto possível.
– Respeite sempre a distância entre si e as outras pessoas, também quando espera a sua
vez para entrar.
– Leve os seus próprios sacos ou um carrinho de compras. Se tiver de usar um cesto ou
carrinho, desinfete as mãos e as pegas do carrinho com solução alcoólica.
– Privilegie o pagamento por multibanco. Caso pague em dinheiro, não se esqueça de desinfetar as notas e moedas, bem como as mãos após receber o mesmo.
– Tenha em atenção que, durante as compras, as embalagens podem estar contaminadas,
não leve as mãos à boca ou nariz. Desinfete as mãos com regularidade, ao longo das
compras.
– Proteja os seus pais, avós e outras pessoas de mais idade, levando-lhes as compras a
casa, evitando contacto.
– Antes de entrar no carro desinfete sempre as mãos.

COMO FAZER A HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS
– Os alimentos devem ser colocados e preparados em superfícies lavadas e desinfetadas.
Existem no mercado vários produtos eficazes, mas pode optar por utilizar o detergente
comum e desinfetar com uma solução de água e lixívia (para 1litro de solução junte 950 ml
de água para 50 ml de lixívia), deixar atuar (pelo menos 10 minutos) e no fim passar com
um pano embebido em água.
– Todos os alimentos embalados (invólucro plástico, latas ou outro tipo de embalagem), devem ser desinfetados antes de serem arrumados. Um método fácil é passar um pano embebido em álcool a 70º ou um pano embebido na solução de lixívia (diluída). Mas atenção,
só desinfete as embalagens se estiveres intactas e não perfuradas, e deixe atuar alguns
minutos antes de arrumar ou utilizar.
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– As frutas e verduras antes de serem consumidas cruas, devem ser desinfetadas, para
isso existem bons produtos no mercado para esse fim. Como sabemos o vinagre é muito
utilizado, mas não desinfeta, apenas elimina alguns microrganismos. Caso não tenha outra solução, pode mergulhar as frutas e verduras em água e vinagre durante 15 minutos,
sempre com o cuidado de lavar as mãos após a sua preparação.
– O saco usado nas compras deve ser deixado a “arejar” durante pelo menos 5 dias, sem
contactar com nada, ou no caso de ser um saco de pano, lavar com água bem quente e,
no fim, escaldá-lo com uma temperatura ≥82ºC
– É muito importante lavar as mãos antes de mexer nos alimentos e várias vezes aquando
a sua manipulação e preparação.

COMO LIMPAR A CASA
– Limpe e desinfete a casa com muita regularidade, principalmente, quando faz saídas ao
exterior.
– Para a realização da limpeza e desinfeção das superfícies da casa:
. lave as mãos antes e depois da colocação das luvas;
. lave as superfícies comuns com água e detergente, aplique uma medida de lixívia
em 49 medidas iguais de água (especial atenção para zonas de contacto frequente
como maçanetas das portas, interruptores de luz ou outros objetos);
. deixe atuar durante 10 minutos, enxague com água quente e deixe secar ao ar.
– O mobiliário e alguns equipamentos (como comandos ou telemóveis) poderão ser desinfetados após a limpeza, com toalhetes humedecidos em desinfetante ou em álcool a 70º.
– No final da limpeza da casa, deve lavar a roupa numa temperatura elevada, evitando o
contacto desta com as superfícies que ficaram limpas.

COMO PROCEDER EM ISOLAMENTO OU QUARENTENA
– Permaneça em casa. Não se dirija ao trabalho, à escola ou a espaços públicos, nem
utilize transportes públicos;
– Permaneça numa divisão própria e evite contacto com outros em espaços comuns;
– Não convide pessoas para a sua casa. Caso seja urgente falar com alguém, faça-o por
telefone;
– Ao espirrar ou tossir, tape a boca e o nariz com um lenço descartável, deite o lenço
no lixo e lave as suas mãos, pelo menos durante 20 segundos;
– Não partilhe pratos, copos, utensílios de cozinha, toalhas, lençóis ou outros itens;
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– Evite deslocações desnecessárias a serviços de saúde e ligue antes para averiguar
alternativas;
– Se lhe foi recomendado, deve utilizar uma máscara quando estiver com outras pessoas;
– Meça a sua temperatura, diariamente e informe se surgir um agravamento dos sintomas;
– Coloque os resíduos produzidos num saco de plástico diferente dos restantes.

COMO UTILIZAR LUVAS E MÁSCARAS
Coloque máscara sempre que tiver de ir à rua.
A máscara deve ser colocada para que os dois
elásticos fiquem fixados corretamente - um fixado
na parte superior da cabeça e o outro na parte
inferior, na altura do pescoço - sem apertar
as orelhas.
O respirador deve encaixar perfeitamente na face,
não permitindo que haja aberturas/folgas que
permitam a entrada a partículas, névoa ou vapores.

Não necessita de usar luvas, mas se o fizer não se esqueça de lavar as mãos
com frequência.

1

2

3

4

1 - Puxe a luva pela ponta dos dedos
2 - Enrole a luva, mas não a retire totalmente
3 - Retire a outra luva sem tocar com a pele
no seu exterior
4 - Retire a luva totalmente

ERGONOMIA EM CASA

A

s nossas casas, por vezes, não estão preparadas para ter um posto de trabalho informatizado com as condições necessárias e equiparadas ao local de trabalho. No entan-

to, existem algumas medidas que deveremos adotar, sempre que possível, e de acordo com

POSTO TRABALHO EM CASA

getty images

os recursos que dispomos.

– Opte por uma sala com ventilação e iluminação natural, com possibilidade de regulação
de intensidade luminosa através de estores nas janelas;
– Sempre que a iluminação artificial geral e natural não for suficiente, coloque no posto de
trabalho, um candeeiro (iluminação local);
– Se possível, a secretária/mesa deve estar afastada de janelas a pelo menos 1,50m;
– Coloque, de preferência, o monitor perpendicular à janela.

DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE TRABALHO
– Os equipamentos de trabalho utilizados com maior frequência, devem estar localizados
em semicírculo, dentro da área ótima de alcance dos braços e a curta distância;
– O monitor deve estar a uma altura de forma a que a zona superior fique coincidente com
a linha horizontal de visão (à altura dos olhos). Se necessário, improvise com uma resma
de papel, livros, caixa;
– A distância entre os olhos e o monitor deverá ser aproximadamente igual ao comprimento do braço esticado, quando estamos sentados em frente ao monitor.
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MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE TRABALHO
– Se não existir secretária de trabalho, opte por colocar o computador ou portátil numa mesa
com área suficiente ao nível do tampo, para colocação dos equipamentos informáticos;
– Opte por uma cadeira com encosto, em vez de banco sem apoio, ou cadeirão/sofá;
– A cadeira, não tendo qualquer regulação: a) coloque uma almofada no encosto ao nível
da parte inferior da coluna, de forma, a existir um maior apoio lombar; b) se necessário,
coloque uma almofada no assento, de forma a que as coxas fiquem na horizontal e os pés
assentes no chão, e também, que os cotovelos fiquem apoiados na mesa, fazendo ângulo
de 90º com o antebraço;
– O rato deve ser utilizado com a menor frequência possível, devendo optar-se pelo uso
de teclas de atalho no teclado (ver anexo 1), de modo a diminuir os movimentos repetitivos;

video em: www.youtube.com/watch?v=4njQLNZEW_8

– Em caso de trabalho com portátil, se possível, ligue um teclado ao portátil e trabalhe com
este. As mãos devem estar relaxadas enquanto escrevemos no teclado, não devemos
fazer força no teclado.

PAUSAS
– Faça intervalos frequentes durante o dia, com a alternância entre a postura sentada e de pé;
– Realize, pelo menos duas vezes dia, movimentos contrários aqueles que fazemos quando estamos a trabalhar com o computador e movimentos de alongamento dos músculos
da cabeça, pescoço, mãos, braços, pernas e pés - exercícios de compensação postural;
– Não esqueça de lavar as mãos antes da realização dos exercícios!
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EXERCÍCIOS
DE COMPENSAÇÃO POSTURAL
FAÇA DUAS VEZES
POR DIA, 10 SEGUNDOS
CADA EXERCÍCIO

CABEÇA E PESCOÇO

Gire a cabeça
90º para a direita
com apoio da mão
esquerda

icons: Marta Barata

Coloque o braço
direito nas costas,
com o outro braço,
puxe a cabeça
para o lado
esquerdo

Gire a cabeça
numa volta
completa, 360º
para a direita
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Gire a cabeça
para o lado oposto,
trocando a mão
de apoio

Coloque o braço
esquerdo nas
costas, com o
outro braço, puxe
a cabeça para o
lado direito

Gire a cabeça
numa volta
completa, 360º
para a esquerda

11

CABEÇA E PESCOÇO

Leve o queixo ao
peito (flexione a
cabeça para
baixo) com a
ajuda de ambas
as mãos, apoiadas
na cabeça

Flexione a cabeça
para trás, com a
ajuda de ambas
as mãos, apoiadas
no pescoço

MÃOS E BRAÇOS

icons: Marta Barata

Puxe o braço
esquerdo para
a direita, com o
auxílio do outro
braço

Posicione a mão
direita nas costas
e com o braço
esquerdo empurre
para baixo
Troque de braço
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Puxe o braço
direito para a
esquerda, com
o auxílio do
outro braço

Posicione a mão
esquerda nas
costas e com
o braço direito
empurre para
baixo
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MÃOS E BRAÇOS

Com as mãos
entrelaçadas,
estenda os dois
braços para cima

Estenda o braço
direito para cima,
com a palma mão
para a frente, com
a ajuda da palma
da mão esquerda
puxe o braço para
o lado esquerdo

Estique os braços
para cima e gire
em 360º ambos os
pulsos, ao mesmo
tempo

Estenda o braço
esquerdo para
cima, com a palma
mão para a frente,
com a ajuda da
palma da mão
direita puxe o
braço para o lado
direito

icons: Marta Barata

PERNAS E PÉS

Puxe a perna direita
para cima, segurando
com a mão direita.
Troque de perna

A perna esquerda para a frente, fazendo um ângulo de 90º,
com o apoio da perna direita
atrás, flexione o seu corpo
para baixo. Troque de perna
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Com a perna esquerda
apoiada no chão, gire a
perna direita, fazendo
círculos de 360º.
Troque de perna
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MENTE SAUDÁVEL

A

sua saúde mental neste período difícil é de extrema importância. Estar de quarentena
ou em isolamento social, pode ser uma experiência, particularmente difícil, no entanto,
é uma medida muito importante de cumprir, uma vez que trava a disseminação do vírus e
contribui para a sua segurança, dos seus familiares e da sua comunidade.
Na situação de isolamento poderá sentir-se sozinho por não estar com família e amigos e
estar “afastado do resto do mundo”. Poderá sentir-se ansioso, zangado, com medo, preocupado. Estes sentimentos são todos expectáveis dada a circunstância difícil que vivemos.
Quando se está numa situação de quarentena, há recomendações que o podem ajudar.
www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/2742
– Tente manter, dentro do possível, as suas rotinas e atividades habituais. Se estiver em
teletrabalho, arranje um espaço em casa agradável e soalheiro que seja o seu “escritório”
temporário, decore-o a gosto e procure manter o seu horário habitual de trabalho, arranjese de igual forma como se fosse trabalhar;
– Se estiver em quarentena com a sua família, delegue tarefas para que não se sinta
assoberbado com a lida doméstica. Faça mesmo uma escala com horários e distribuição
de tarefas e coloque-a num sítio visível a todos, dando sempre reforço positivo quando as
coisas correm bem;
– Se tiver filhos pequenos explique o que se está a passar, o que devem fazer, ensinar boas
práticas para reduzir a transmissão da doença, bem como explicar os seus sintomas e mantenha-os ocupados com atividades lúdicas. Se tiver crianças, em idade escolar, crie um horário dedicado às tarefas curriculares e mantenha, se possível, o contacto com os professores;
– Mantenha os horários da família, refeições, banhos, tempo de eletrónica (telemóvel, computador, jogos eletrónicos, etc.) e dedique uma altura do dia para fazerem jogos (ex. jogos
de tabuleiro, cartas, etc.). Atividades realizadas em família facilitam a comunicação entre
pais e filhos e criam um ambiente seguro. Caso não seja possível estar com os seus filhos,
deve manter contato regular, através de telefonemas ou videochamadas.
www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/2746
– Se vive sozinho e tem mais de 60 anos, é importante que fique em casa, pois é elevado
o risco de infeção pela COVID-19.
– Peça ajuda a vizinhos e/ou familiares mais novos para ir fazer as pequenas tarefas
quotidianas por si (medicamentos, compras, produtos de higiene pessoal) de modo a que
se sinta seguro e confortável. Se tomar medicação, regularmente, mantenha a sua rotina
diária, redobre o cuidado com a sua saúde e siga as recomendações da Direção-Geral
de Saúde, nomeadamente, no que diz respeito ao distanciamento social, resguardandose em casa.
www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/2743
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COMO MELHORAR A SAÚDE MENTAL
– Procure manter contacto com os seus familiares e amigos via videochamadas, telefone e
e-mail. Falar com pessoas de quem gosta e confia é uma das melhores formas de reduzir
a solidão, a ansiedade e o aborrecimento;
– Coma bem e de forma equilibrada, manter os horários de sono e fazer exercício físico, é
imprescindível. É importante cuidar de si próprio;
– Procure preencher o seu tempo de lazer em casa com atividades que lhe deem prazer,
como ver séries, filmes, ler um bom livro ou aproveitar para fazer algo que queria há muito
fazer e nunca teve tempo;
– Mantenha-se informado, consulte sempre uma fonte credível de informação como por
exemplo, a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Direção-Geral da Saúde (DGS) ou
comunicados de órgãos oficiais e limite a sua exposição a notícias perturbadoras;
– Não se esqueça que a COVID-19 é um fenómeno GLOBAL, que nos afeta a todos e nos
pode infetar a todos sem exceção;
– Comportamentos de discriminação e estigma social podem levar à ocultação de sintomas
ou fatores de risco aumentando a propagação do vírus, pondo-nos, a todos nós, em maior
risco. O estigma e a discriminação prejudicam-nos a todos! Não se esqueça, que podíamos ser nós, podemos ser nós!
www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/2748
– Lembre-se que esta situação não irá durar para sempre.

Se sentir dificuldade em lidar com a situação, muito embora as sessões presenciais no
Gabinete de Psicologia do Departamento de Saúde, Higiene e Segurança tenham sido
temporariamente suspensas, estamos cá para si.

218 170 024 / dmrh.dshs.psicologia@cm-lisboa.pt
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DIETA ALIMENTAR EQUILIBRADA

A

tualmente, não existe evidência científica relativamente aos alimentos que devemos
comer ou seguir uma determinada dieta para prevenir ou diminuir o risco de contágio
da COVID-19.
No entanto, e dada a alteração do nosso dia a dia e das nossas rotinas, é fundamental que
consigamos manter uma ingestão de alimentos adequada e mantermo-nos bem hidratados.
Seguir o padrão alimentar mediterrânico, nas quantidades/porções indicadas na roda dos
alimentos será o mais indicado para ter uma alimentação completa, equilibrada e segura.
“Apesar de à data não existir uma relação entre o consumo de determinados alimentos ou
suplementos e o reforço do sistema imunitário, sabemos que à semelhança de outras funções
fisiológicas do organismo, para garantir o normal funcionamento do sistema imunitário, é necessário uma alimentação equilibrada. Com a presença de diferentes nutrientes, desde logo,
os fornecedores de energia (hidratos de carbono, proteínas e lípidos) e vitaminas e minerais
(como as vitaminas A, B6, B9, B12, C e D e o cobre, ferro, selênio, zinco) e água. Basta seguir as recomendações da Roda dos Alimentos.”:
– Mantenha uma boa hidratação, bebendo cerca de 1,5 a 2l de água por dia;
– Ingira diariamente 5 porções de hortofrutícolas (3 porções de fruta e 2 porções de
vegetais por dia);
– Consuma cereais preferencialmente integrais, derivados e leguminosas (pelo menos
duas a três vezes por semana);
– Prefira lacticínios com menores teores de gordura e açúcar;
– Prefira carnes brancas (aves, coelho) e peixe e limite o consumo de carne vermelha
a uma vez por semana;
– Evite o consumo de produtos e charcutaria e alimentos processados.
– Prefira o azeite como a gordura principal a ser utilizada.
É importante que sejam evitadas aglomerações desnecessárias e evitar o açambarcamento
de alimentos, para que não faltem bens essenciais para todos e para que não haja desperdício . Deveremos preferir o comércio local e de proximidade, ajudando as pessoas com negócios próprios, favorecendo a economia local e a sobrevivência destes estabelecimentos e
onde, provavelmente, se concentra um menor número de pessoas.
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Tendo em conta que vamos todos estar mais parados, fisicamente, devemos ter o cuidado
de ajustar a ingestão calórica, e reduzi-la, caso contrário o aumento de peso é inevitável. Na
prática deve comer menos (menos calorias), privilegiando os alimentos com uma elevada
densidade nutricional e reduzida densidade energética. É muito importante que as suas compras sejam saudáveis, sustentáveis e responsáveis.
(ver anexo 2 e 3)

GORDURAS E ÓLEOS 2%
FRUTA 20%
LACTICÍNIOS 18%

CARNE, PESCADO
E OVOS 5%
LEGUMINOSAS 4%
HORTÍCOLAS 23%

CEREAIS E DERIVADOS,
TUBÉRCULOS 28%

As orientações técnicas apresentadas, devem ser complementadas pelas orientações
propostas pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) da
DGS, expressas no Manual COVID-19 Orientações na área da alimentação.

www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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EXERCÍCIO FÍSICO

F

ace às atuais circunstâncias que forçam a alteração das rotinas diárias e, em que, maioritariamente, os trabalhadores se encontram deslocados dos seus habituais locais de trabalho, é importante lembrar que manter o corpo em movimento é fundamental para o combate
ao isolamento social e para o estímulo do sistema imunitário.
A OMS recomenda que todos os adultos saudáveis realizem pelo menos 30 minutos diários
de atividade física moderada, com atividades que promovam a aptidão cardiovascular e o
reforço muscular. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) reduzir a sua atividade
física e/ou aumentar o seu comportamento sedentário pode ser prejudicial para a sua saúde,
bem-estar e qualidade de vida.
– Opte por encontrar algumas pausas para exercitar o corpo, combatendo o sedentarismo
e reforçando o sistema imunitário. O exercício físico estimula circulação sanguínea, reforça
a atividade muscular, melhora a autoestima e autoconfiança e reduz os efeitos do stresse.
– A pensar no seu bem-estar e contribuindo para que esta fase seja ultrapassada de uma
forma mais leve, consulte algumas recomendações do SNS:
www.sns.gov.pt/noticias/2020/03/16/covid-19-atividade-fisica-em-isolamento/
www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-promocao-da-atvidade-fisica.aspx
– Existem ainda online várias sugestões e estão a ser são disponibilizados diversos tipos
de aulas online gratuitas e que poderão ser úteis, para a qualquer momento e por sua iniciativa poder pôr em prática, promovendo assim a sua saúde! Opte pelas que se adaptam
mais a si!
– Cuide de si, pela sua saúde não se esqueça da atividade física na sua rotina diária! Junte
a família ou tire um momento para si, a escolha é sua…

Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021
www.facebook.com/LisboaCapitalEuropeiadoDesporto2021/
Ser Ativo em Casa (IPDJ)
https://ipdj.gov.pt/recomendacoes
Diabetes em Movimento
https://diabetesemmovimento.wordpress.com/videos/
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Anexo 1

TECLAS DE ATALHO MICROSOFT WORD
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Abrir um documento

Ctrl+A

Criar um novo documento

Ctrl+O

Guardar o documento

Ctrl+S

Guardar o documento como

Ctrl+B ou F12

Fechar o documento

Ctrl+W

Iniciar uma nova página em um mesmo documento

Ctrl+Enter

Cortar o conteúdo selecionado

Ctrl+X

Copiar o conteúdo selecionado

Ctrl+C

Colar o conteúdo seleccionado ou movido

Ctrl+V

Seleccionar todo o conteúdo do documento

CTRL+T

Formatar o texto seleccionado em negrito.

Ctrl+N

Formatar o texto seleccionado em itálico

Ctrl+I

Formatar o texto seleccionado para sublinhado

Ctrl+S

Aplicar sublinhado somente em palavras

Ctrl+Shift+W

Imprimir documento

Ctrl+P

Diminuir o tamanho da fonte do texto seleccionado

Ctrl+Shift+<

Aumentar o tamanho da fonte do texto seleccionado

Ctrl+Shift+>

Alterar formatação de caracteres

Ctrl+D

Formatar o texto para justificado

Ctrl+J

Centrar o texto

Ctrl+E

Alinhar o texto à esquerda

Ctrl+L

Alinhar o texto à direita

Ctrl+R

Cancelar um comando

Esc

Anular a ação anterior

Ctrl+Z

Refazer a ação anterior, se possível

Ctrl+Y

Maximixar ou restaurar a janela

Ctrl+F10

Sair do Word

Alt+F4
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Anexo 2

CARRINHO DE COMPRAS
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LEGUMES FRESCOS E CONGELADOS VARIADOS
(brancos, alaranjados, verdes, vermelhos)
– garanta a presença diária de sopa nas refeições principais, para além de incluir legumes/
saladas no prato principal.
FRUTA FRESCA DA ÉPOCA
– garanta as 3 porções diárias e, se tiver “apetites” gulosos, é preferível uma fruta extra em
vez de outras guloseimas.
CARNE, PEIXE E OVOS
(fresco, congelado, enlatado)
– aproveite este período crítico que vivemos e reduza a quantidade destes alimentos no prato.
ARROZ, MASSAS, LEGUMINOSAS
(feijão, grão, lentilhas, ervilhas, etc.)
– reduza a quantidade destes alimentos no seu prato (com a ajuda da sopa no início das
refeições, e da presença de saladas e legumes, torna-se mais fácil!)
LEITE MAGRO OU MEIO GORDO, IOGURTES NATURAIS
OU OUTROS POUCO AÇUCARADOS; QUEIJOS MEIO GORDOS
– a ingestão de duas a três porções diárias é recomendada, servindo como um alimento prático para o pequeno almoço (queijo no pão) ou lanche (leite/ iogurte)
PÃO FRESCO (DE MISTURA, DE SEMENTES, DE CENTEIO, ETC.)
TOSTAS OU BOLACHAS DO TIPO INTEGRAL OU DE ÁGUA E SAL
– mantenha o consumo de pão controlado, assim como o das bolachas (menos energia gasta,
menos energia ingerida!)
CEREAIS POUCOS AÇUCARADOS
(flocos de aveia simples, Corn Flakes,)
– atenção às versões muito açucaradas escondidas em muitas granolas com pretensão de
saudáveis… E claro, se comer estes cereais já não come o pão na mesma refeição e viceversa.

EVITE CEDER A CERTAS TENTAÇÕES NA HORA DAS COMPRAS
Todos sabemos o que acontece quando temos armários cheios deste tipo
de alimentos…!
Proteja-se das tentações reduzindo a compra destes produtos
(que só lhe oferecem enormes quantidades de açúcar e/ou gordura de má qualidade)
BOLACHAS / BOLACHINHAS / BISCOITOS / PASTELARIA EM GERAL /
GOMAS / CHOCOLATES / REBUÇADOS / REFRIGERANTES / SNACKS
SALGADOS / BATATAS FRITAS
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Anexo 3

RECEITAS SAUDÁVEIS
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PAPAS DE AVEIA

para um pequeno almoço diferente

Ingredientes (1 pessoa)
– 1 banana pequena
– 40g de flocos de aveia
– 2 dl de leite meio gordo ou magro
– 1 maçã com casca
– Casca de limão e canela, a gosto

Preparação:
Num pequeno tacho, esmague a banana com os flocos
de aveia, o leite e uns pedaços de casca de limão.
Leve a cozer em lume brando por 5 minutos.
Retire do lume e junte canela em pó com a maçã cortada
aos cubos.

Mais receitas em:

www.pratocerto.pt/ca-em-casa/receitas
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CREME DE BETERRABA
COM MANJERICÃO
para começar bem o seu almoço ou como refeição exclusiva
ao jantar, caso tenha feito uma refeição completa ao almoço
Ingredientes (8 pessoas)
– 400g de beterraba crua

– 3g de sal

– 300g de batata nova

– 2g de pimenta preta

– 100g de cebola

– 1,2l de água quente

– 125g de iogurte natural

– 10g de manjericão fresco

– 100g de nabo

– 10g de alho
– 20ml de azeite

Preparação:
Num tacho coloque a cebola picada com o alho.
Descasque e corte em cubos todos os vegetais e adicione
à cebola e ao alho.
Junte a água quente e deixe ferver durante 40 minutos,
altura em que deverá adicionar o sal e a pimenta.
Adicione metade do iogurte e triture tudo até ficar um
creme homogéneo.
Junte o azeite e deixe repousar com a panela tapada.
Sirva o creme com folhas de manjericão e deite a outra
metade do iogurte por cima do creme.

Mais receitas em:

www.pratocerto.pt/ca-em-casa/receitas
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COURGETTE RECHEADA
COM CAVALA E ABÓBORA
Ingredientes (4 pessoas)
– 800g de courgette

– 10g de manjericão fresco

– 300g de tomate

– 10g de coentros frescos

– 100g de cebola

– orégãos secos q.b.

– 30g de alho

– 100ml de vinho branco

– 600g de abóbora

– 1g de pimenta preta moída

– 40g de queijo (da ilha)

– 400g de cavala fresca
já cozida e arranjada ou

– 30ml de azeite

– 3 latas de cavala em conserva
Preparação:
Corte as courgettes ao meio (na longitudinal) e retire o seu
interior.
Descasque a abóbora e corte-a em cubos pequenos.
Num tacho com um fio de azeite, deite a cebola, o tomate
e os alhos picados. Adicione o vinho branco e envolva
ligeiramente. Junte o miolo das courgettes, a abóbora e a
cavala cortada aos cubos. Retifique o tempero de pimenta
e, no final, junte as ervas aromáticas.
Recheie as courgettes com este preparado, cubra com
o queijo (da ilha)e leve a gratinar no forno a 160ºC, durante
10 minutos. Sirva com uma salada fresca a seu gosto.

Mais receitas em:

www.pratocerto.pt/ca-em-casa/receitas
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