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Passa a controlar o teu dia Eficazmente para teres 

resultados diários e poderes ter mais tempo para a tua 

família e para TI. 

Sacha Pereira Matias 
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Ao longo da minha vida foi-me dito que se trabalhasse muito iria 

depois ter muito tempo para fazer o que queria.  

 

O que me apercebi é que esta verdade não era para mim, porque 

cada vez trabalhava mais e cada vez tinha menos tempo.  

E esta situação piorou em 2009 quando tive o meu primeiro filho. 

Como trabalhava 90h/semana, quando estava com ele estava sempre 

cansado e como não aproveitava estava sempre maldisposto. 

Em 2012 esta situação agravou-se quando nasceu o meu segundo 

filho. 

Durante dias não os via, deixei de ter tempo para namorar com a 

minha esposa, e deixei de ter paciência para eles. 

Esta situação levou-me quase ao divorcio. Foi em 2017 que decidi dar 

uma volta gigante na minha vida, e mudar a forma como estava a 

viver. 

Poderás encontrar ao longo do E-Book o que eu apliquei para 

melhorar o meu tempo diário, e espero que estas ferramentas te 

possam acrescentar valor para ti. 

Lembra-te, não precisas fazer todas, mas posso-te garantir que se 

aplicares pelo menos uma poderás ganhar mais tempo para estares 

a fazer o que quiseres com a tua família e para ti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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O que é o Tempo 

 

Einstein criou a teoria da relatividade do tempo e do espaço, mas, 

infelizmente, ela não funciona como gostaríamos, isto é: aumentar o 

tempo quando mais precisamos dele. Mas podemos rentabiliza-lo, e 

muito, com as ferramentas ou atitudes certas. 

Na verdade, a maioria das melhores estratégias para a gerir o tempo 

não têm muito de científicas, são intuitivas, criadas no dia-a-dia, e 

aplicadas todos os dias, tanto a nível pessoal como profissional. 

É claro que a ciência pode ajudar, mostrando-nos como podemos 

diminuir a ansiedade, sentir-se melhor com pequenas conquistas até 

completar uma pequena ou grande tarefa. 

O Tempo é um recurso incalculável. Não é algo que podemos 

“armazenar”, e quando o desperdiçamos não dá para voltar ao 

passado e recuperá-lo. 

No entanto descanso-te para já, neste caso específico o 

Universo/Deus foi justo para todos, temos exatamente o mesmo 

número de horas (24h), minutos (1440´) e segundos (86.400´´) num 

dia. A forma como o aproveitamos é que faz a diferença. 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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Gestão do tempo sem segredos 

 

Sentir-se sobrecarregado ou sem tempo para realizar as tarefas do 

dia-a-dia é uma realidade comum para as pessoas no geral, e para as 

empresas em particular. Na maioria das vezes, isto acontece porque 

muitas pessoas possuem dificuldade para gerir e otimizar o tempo 

disponível. 

Saber fazer uma boa gestão do tempo contribui diretamente para o 

aumento de produtividade e eficiência tanto a nível individual como a 

nível profissional, promovendo uma melhoria nos resultados do dia-

a-dia (que podem-se tornar em RESULTADOS GIGANTES ao longo do 

tempo). 

Mas antes de tudo: sabe o que é gestão de tempo? Continua a ler, 

que eu vou explicar tudo! 

 

 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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O que é gestão de tempo? 

 

Gestão de tempo significa administrar as horas do dia. É planear e 

organizar quanto tempo será gasto para realização de determinadas 

atividades, seja no âmbito profissional ou pessoal. 

 

A eficaz administração do tempo possibilita planear e executar as 

tarefas diárias dentro de prazos estipulados. Desta forma, as 

atividades não se acumulam e podem ser desenvolvidas com maior 

dedicação. 

 

Existem inúmeras técnicas de gestão de tempo que auxiliam a 

compreender a rotina de trabalho e a desenvolver metodologias 

capazes de otimizar cada minuto das 24 horas.  

 

Felizmente, hoje já é possível ter a tecnologia como aliada no 

processo de melhoria de tempo (poucas são as pessoas que não têm 

um smartphone, e existem aplicações visuais que permitem ter uma 

visualização direta do que temos que fazer – eu uso o App 

Sectograph que pode ser integrado na agenda nativa do telemóvel 

ou agenda google e tem uma visualização gráfica muito interessante). 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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É neste momento que uma boa gestão do tempo pode ajudar. Boa 

auto-gestão, disciplina, saber definir o que realmente é importante, 

executar uma tarefa de cada vez e saber que mais importante que 

começar uma atividade é terminá-la com qualidade, são alguns 

passos importantes para quem procura fazer de simples 60 minutos, 

um tempo muito mais proveitoso. 

Quando tu usas o teu tempo com sabedoria, vais aprender a 

diferenciar o que é urgente do que é importante. Assim, podes 

direcionar as tuas energias para ações mais assertivas e conseguir 

bons resultados.  

 

 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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Algumas das melhores estratégias para melhorar o tempo 

pessoal 

 

Uma boa estratégia para melhorares o teu tempo pessoal deve-se 

basear em algumas regras simples: 

 

• Visualiza as atividades do dia logo pela manhã (acorda 5´mais 

cedo para realizar esta tarefa – custa os primeiros dias, eu sei, 

passei pelo mesmo, mas passas a fazer naturalmente e quando 

não o fizeres até te sentes mal); 

• Define os graus de importância para cada uma das tarefas; 

• Foca as tuas energias nas que precisam mais de ti; 

• Aprende a lidar com frustração para evitar a ansiedade (falo 

disto, porque se não sabes, o nosso maior critico somos nós 

mesmos); 

• Reage com mais naturalidade aos imprevistos, eles acontecem 

sempre (e vais ver que se tiveres tudo planeado, consegue-se 

ajustar e lidar melhor com estes imprevistos); 

• Reserva um tempo do dia para o teu desenvolvimento pessoal 

(ler um capitulo de um livro, fazer um curso online gratuito, ou 

seja, o que te fizer mais falta no momento). 

 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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Atualmente, e principalmente devido à evolução da Web e dos 

smartphones, somos bombardeados por informações que chegam por 

diversas fontes diferentes: internet, TV, revistas, e-mails, WhatsApp, 

outras redes sociais... na tentativa de estar atento a tudo isso e ainda 

cumprir nossas multitarefas dentro dos prazos definidos, acabamos 

por perder muito tempo…. Revês-te aqui? 

 

Se algum dia tiveres a curiosidade de calcular quantos minutos 

gastamos diariamente a procura daquele arquivo no computador ou 

a gastar energia para nos lembrarmos onde colocamos aquele cartão 

tão importante para agendar uma reunião, vais perceber que todos 

os dias, pelo menos 30 minutos são perdidos por causa destas 

pequenas atividades. Isto significa 2 horas e meia, de segunda à sexta 

e 10 horas ao final do mês. O que poderias ter feito nestas 10h?? 

 

É muito tempo desperdiçado para quem procura uma vida mais 

produtiva! Desperdício que gera ansiedade.  

 

NUNCA É TARDE PARA COMEÇAR!! E podes começar hoje. 

 

Fica tranquilo, fica a saber que não és a única pessoa que enfrenta 

estes desafios. Por isso, confere algumas dicas que vão fazer o teu 

dia render muito mais: 

 

1. Tem e mantem o Foco 

Volta as tuas energias para o que realmente é importante. Evita 

interrupções! Aceder a redes sociais, conversas paralelas, navegar em 

sites de interesse pessoal em horário de trabalho/horas que 

definiste para fazer uma determinada tarefa e até telefonemas 

pessoais podem desviar a tua atenção. Quando tu te distrais, levas 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
https://www.sachamatiasempreendedor.com/inscricao_formacao_gestao_tempo/
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em média 10 minutos para voltares a realizar uma mesma atividade 

com a mesma concentração. 

 

 

 

2. Terminar o que começaste 

A geração atual (principalmente a partir dos anos 90 com a evolução 

da Web) é a geração das multitarefas.  

 

É preciso fazer de tudo sem perder nenhum prazo... Mas, calma! É 

importante terminar o que começaste antes de iniciar outra tarefa. 

Cria este hábito e terás mais produtividade. 

 

Muitas vezes, quando paramos uma atividade antes dela estar 

concluída para começar outra, gera um desgaste mental por causa 

da sobrecarga. E a consequência é: esquecimento, falta de foco e 

distração. Ou seja, perdemos o nosso tempo e ainda corremos o risco 

de não nos lembrarmos de terminar alguma coisa. 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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Além disso, perder tempo pode significar também perca de dinheiro, 

de investimento e, principalmente, de realizações.  

 

Por exemplo, se começares um novo negócio ou um novo curso, 

assim que surge a primeira dificuldade e não consegues gerir a tua 

frustração desistes.  

 

E assim abres a mão dos teus sonhos. E acontece-nos isto múltiplas 

vezes. 

 

Lembra-te: ao abrires a mão de um projeto iniciado, também 

abres a mão de sonhos. 

 

 

 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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3. Evita a Procrastinação 

 

 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/


 

  

SACHA MATIAS 
 

11 

www.sachamatiasempreendedor.com  

ESTÁ NA ALTURA DE GANHAR TEMPO 

Procrastinar significa deixar algo para depois, adiar. Saberes definir 

prioridades é o primeiro passo para tornares a tua vida mais produtiva 

(assim surgem os planos de ação).  

 

Assim, tu sabes o que pode e o que não pode esperar e evita a criação 

de uma lista de dependências que sobrecarreguem a tua mente. 

 

Estabelecer metas e planear também ajuda a fazer hoje o que tu 

poderias deixar para amanhã.  

 

Descobre qual o é o teu propósito de vida. O teu porque de estar 

vivo. O que te faz acordar todas as manhãs? Ter um motivo é uma 

arma poderosa para evitar a procrastinação.  

 

A partir dele, cria objetivos SMART de forma a curto, médio e longo 

prazo. E planeia as tuas ações. Faz isto para ti e em conjunto com a 

tua família!! 

 

Esta atitude ajuda-te a fazer cada coisa no seu devido tempo e a 

alavancar os teus resultados, gerando mais motivação para seguir em 

perseguição e concretização dos próximos. 

 

4. Organiza os teus documentos pessoais (offline e online) 

Mantem a mesa organizada (de casa e do trabalho), criar pastas 

virtuais (computador e smartphone) de maneira eficiente e prática a 

ponto de tu encontrares documentos com rapidez e facilidade e 

usares divisórias podem ser boas estratégias para otimizares o teu 

tempo no trabalho e em casa e aumentar a tua produtividade do dia-

a-dia. 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/


 

  

SACHA MATIAS 
 

12 

www.sachamatiasempreendedor.com  

ESTÁ NA ALTURA DE GANHAR TEMPO 

Aplica isto na tua vida e passa a ser mais fácil para transmitires esta 

organização, por exemplo aos teus filhos!! Eles repetem tudo o que 

nós fazemos. 

 

 

5. Mensagens (E-mail, telefone e outras) 

Pesquisas recentes revelam que as pessoas gastam, em média, 5 

horas por dia a enviar e ler mensagens de vários tipos. Para diminuir 

este desperdício, definir horários para ler as mensagens é uma boa 

alternativa (expecto situações urgentes, que devem estar 

previamente definidas no planeamento). 

 

No caso dos E-mails, deixar a caixa de entrada cheia também é um 

péssimo hábito.  

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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Para evitar isso: 

• Apaga imediatamente os e-mails que não te sejam úteis; 

• Evita deixar e-mails para responder depois, caso já estejas a ler 

a mensagem. Isso evita duplicar o trabalho, porque terás que 

ler a mensagem novamente para responder noutro momento. 

• Não deu para responder de forma nenhuma? Cria um método 

(post-it, notificações na agenda de tarefas…) para que não te 

esqueças desta atividade. 

Eu uso a agenda onde falei anteriormente para me notificar a hora 

que eu agendei de manhã para tratar destes assuntos. 

 

 

6. Delegar tarefas 

Delegar é uma forma de otimizar a realização das tarefas e estimular 

as pessoas à tua volta (e que estão contigo no teu dia-a-dia).  

 

Por exemplo, neste momento (se estas a ler isto no ano de 2019 é 

onde me encontro) encontro-me a fazer a tese de Mestrado de Gestão 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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e Negócios, e dentro de várias temáticas que tenho que resolver 

tenho projetos de negócios e empresas que estou a realizar com uma 

colega minha.  

 

O forte dela é marketing e então, todas as tarefas relacionadas com 

o Marketing distribuí para ela porque é o seu ponto forte, de forma a 

poder realizar outras tarefas inerentes aos meus negócios e assim 

otimizar o nosso tempo. 

  

Isto aplica-se também para as tarefas de casa. Tenha um 

planeamento diário de que tarefas são necessárias fazer e quem as 

irá fazer. 

 

 

O truque é sempre distribuis as atividades de acordo com os pontos 

fortes de cada pessoa.  

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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Lembra-te, não tens de fazer tudo sozinho. 100% do esforço 

de uma pessoa gera um resultado. 100% do esforço de várias 

pessoas gera resultados incríveis. Desde que motivadas (e 

isto aplica-se a pessoas que têm objetivos bem definidos e 

planos de ação que resultam em tarefas diárias). 

 

7. Deixar espaços entre as atividades 

Quando estás a planear o teu dia, a definir o que vais fazer em cada 

hora, é importante definir tempos de descanso. Normalmente eu 

defino tarefas de 45´/60´com intervalos de 10´/15´de forma a poder 

descansar.  

Sabes o que é incrível? É quando começas a fazer isto, raramente te 

vais sentir cansado, dai eu ouvir várias vezes por dia: “Tens uma 

energia inesgotável!!”. Este é o meu truque. 

Deixar estes espaços também vão-te criar tempo livre se surgirem 

imprevistos ou novas tarefas (permite criar ajustes na agenda e lista 

de tarefas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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8. Tem tempo para ti mesmo e para a tua família 

 

 

• Pratica desporto pelo menos 3 vezes por semana (idealmente 

5, mas aqui é necessário um conhecimento profundo de treinos 

eficazes com pouco tempo disponível); 

• Hidrata-te constantemente (mais uma vez de acordo com as 

tuas necessidades); 

• Come menos açúcar e mais alimentos orgânicos (defina uma 

ementa semanal de forma a controlar as tuas refeições – Faço 

isto com a minha família); 

• Periodicamente, fica 24 horas sem fazer nada relacionado com 

o teu trabalho (agenda por exemplo uma vez de 2 em 2 

semanas um dia para isso, ou quando mais te convier. Ajusta 

às tuas necessidades). 

• Organiza, em conjunto com a tua família, as horas de estarem 

todos nas refeições, e em atividades semanais (experimenta 

começar pelo menos uma vez por semana fazer uma atividade 

em conjunto com a tua família, nós temos sempre atividades 

nossas ao fim-de-semana). 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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Resumindo: 

1. Tem e mantem o Foco 

2. Termina o que começaste 

3. Evita a Procrastinação 

4. Organiza os seus documentos pessoais (offline e online) 

5. Mensagens (E-mail, telefone e outras) 

6. Delegar tarefas 

7. Deixar espaços entre as atividades 

8. Tem tempo para ti mesmo e para a tua família 

 

Lembra-te: 

Não adianta planear, anotar as atividades na agenda ou até colocar 

lembretes no e-mail e smartphone se tu não tiveres disciplina e 

estares comprometido com as tuas metas.  

Lembra-te do teu propósito de vida.  

Direciona o teu foco para o que realmente importa, aprende a dizer 

não (ao que não te traz resultados) e sim a oportunidades que te 

podem ajudar e tem uma disciplina para criar hábitos saudáveis para 

toda a vida. 

 

“Uma longa viagem começa com um único passo.” (Lao-Tsé) 

Tudo começa com uma decisão, e ela levar-te-á a novos 

caminhos - @sachapereiramatias 

 

 

 

http://www.sachamatiasempreendedor.com/
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Se estiveres interessado em aprofundar este tema e conhecer ferramentas 

que tornem o teu dia e o teu tempo mais eficaz, visita a página 

https://www.sachamatiasempreendedor.com/inscricao_formacao_ge

stao_tempo/ , porque acredito que este WorkShop vai responder as 

tuas necessidades.  

 

Facebook - https://www.facebook.com/sachapereiramatias/  

Instagram - https://www.instagram.com/sachapereiramatias/  

Youtube - http://www.sachamatiasempreendedor.com/youtube  
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