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Estamos juntos nisto, 24 horas por dia! Os
serviços digitais da Liberty Health foram
criados para tornar a sua vida mais fácil.

Um alongamento rápido de 20 minutos
todos os dias faz maravilhas ao corpo e
ao espírito.

O popular prato de arroz jollof da África
Ocidental é verdadeiramente delicioso e
temos uma receita de dar água na boca
para experimentar.

Pensa que pode estar a caminho do
esgotamento? Leia este guia útil para
conhecer os sinais e saber quando
tomar medidas

Viagens

Das ilhas às especiarias, das montanhas
à vida selvagem, as vistas e os sons da
Tanzânia são de tirar o fôlego.

Estilo de vida

Deseja melhorar a função cerebral,
a saúde mental e a saúde física? Seja
criativo!

Biografia

Conheça o Rogers Omollo, um
queniano dinâmico que fundou a
Activate Action, uma organização
centrada na juventude contra o VIH.

Curiosidades

Aumente a sua produtividade com
estas 15 sugestões úteis, já testadas e
postas à prova
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Bem-vindos
Estimados leitores,
Bem-vindos a 2022! Estamos com
mais esperança de que este ano
vamos poder passar mais tempo com
os nossos entes queridos, explorar
novos lugares empolgantes e voltar a
viver a vida como ela é.
Para os inspirar em todas os aspectos
da vida, este número da revista
InHealth explora os benefícios
mentais e físicos do alongamento e
as razões por que rabiscar, desenhar
e dançar – na verdade, fazer qualquer
coisa criativa – realmente faz bem.
Vamos também levá-los numa
viagem culinária à África Ocidental
para descobrir a delícia que é o
arroz jollof, e em seguida vamos
à encantadora Tanzânia, onde é
garantida uma experiência sensorial
como nenhuma outra. Se não se
sentem inspirados no trabalho,
experimentem as nossas 15 sugestões
para aumentar a produtividade.
Lembrem-se, o esgotamento é sério.
Por isso, estejam atentos aos sinais e
procurem ajuda se for necessário.
Aproveitem este número da InHealth
e digam-nos o que pensam! Não
se esqueçam de partilhar com a
família, amigos e colegas. Se tiverem
sugestões para artigos, tópicos ou
qualquer outra contribuição, enviem
um email para DG-LHHMarketing@
libertyhealth.net com o título
"InHealth".
As vossas opiniões são bem-vindas!

Liberty Health
Siga-nos no

Notícias que deve saber
Estamos online e #InItWithYou!

Agora tem acesso aos serviços de seguro de saúde de
que necessita, 24 horas por dia. Quer seja membro,
empregador, membro da rede de provedores de serviços
de saúde ou um agente do sector de benefícios, as nossas
ferramentas digitais e serviços de apoio estão aqui para
facilitar o acesso às informações de que necessita.
Estamos empenhados em estar "Juntos Nisto" sempre
que precisar de nós, não importa onde estiver.

Como pode beneficiar:
• Poupe tempo e trabalho – não espere pelo horário normal de
expediente ou para falar com um agente do serviço de atendimento.
• Baixe os custos mais – minimize a necessidade de telefonemas ou
deslocações aos nossos escritórios para obter ajuda.
• Paz de espírito – tenha acesso 24 horas por dia para verificar
os benefícios disponíveis, bem como os pedidos de pagamento
apresentados e pagos.
• Monitorize e melhore a saúde – utilize a ferramenta de avaliação
de saúde online para um relatório e aconselhamento personalizados,
ou aceda à nossa gama de informação de saúde de confiança,
tudo num só lugar na plataforma Liberty Wellbeing.

Para usufruir de todos estes benefícios, inscreva-se ou
inicie sessão em www.libertyhealth.net ou no aplicativo da
Liberty Health (disponível na App Store ou no Google Play).
Os membros ao serviço da Vale podem inscrever-se ou
iniciar sessão em www.libertyhealthvale.net ou através do
aplicativo da Liberty Health

ACTUALIZAÇÃO COVID-19:
A VARIANTE ÓMICRON E O QUE DEVE SABER...
Identificada pela primeira vez em Novembro de 2021, a Ómicron é agora a variante dominante da COVID-19 na maioria
dos países. É muito mais infecciosa do que as variantes
anteriores, mas na maioria dos casos causa uma forma mais
leve da doença e tem uma recuperação mais rápida. Por ser
tão infecciosa, mesmo quem já teve COVID ou esteja vacinado pode ser infectado. No entanto, a vacina continua
a oferecer protecção significativa contra doença
grave e mortalidade, reduzindo a hipótese
de internamento hospitalar em até 70%.
A maioria dos doentes que estão a ser
internados não está vacinada.
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Alongar
uma vez
por dia
Porque é que o alongamento diário é
benéfico para o corpo e para o espírito.

D

eve saber que fazer
exercício com frequência
e uma alimentação
saudável são bons para
si, mas não se esqueça
dos benefícios de fazer o alongamento.
Embora possa parecer aborrecido, o
alongamento é uma das melhores coisas
que pode fazer para o bem-estar físico
e psicológico para o resto da sua vida.
No que diz respeito ao corpo, o
alongamento ajuda a aliviar a tensão,
prevenir lesões, melhorar a postura,
força e flexibilidade, e diminuir as
dores nas costas. No que diz respeito
ao espírito, o alongamento liberta
endorfinas (hormonas da felicidade)
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e aumenta o fluxo sanguíneo e a
circulação no cérebro, o que ajuda a
refrescar a cabeça e a melhorar o humor.
Quer trabalhe todo o dia sentado ou
tenha um trabalho que requeira mais
esforço fisico, isto pode ter um impacto
nos músculos, especialmente nas
costas, pescoço e ombros. Quando
os músculos estão comprimidos, isto
provoca tensão nas articulações,
o que muitas vezes causa dor e
pode levar a lesões. O exercício
cardiovascular causa contracção
dos músculos e o alongamento ajuda
a esticá-los. É importante fazer as
duas coisas para garantir a harmonia
do aparhelo muscular.

A grande vantagem
do alongamento é que
é possível fazê-lo em
qualquer lugar e com a
intensidade que quiser. Uma
sessão de alongamento de 20
minutos no início ou no fim
do dia é uma forma óptima de
adquirir este hábito saudável.
Uns alongamentos ao lado da
mesa de trabalho de vez em
quando podem fazer uma grande
diferença na sua produtividade.
No entanto, se o seu trabalho é
físico, pode fazer intervalos para se
alongar ao longo do dia para aliviar
qualquer tensão nos músculos.

INHEALTH | BEM-ESTAR

Comece o hábito de alongamento
com estes exercícios simples

REGIÃO LOMBAR: fique de pé com
os pés ligeiramente afastados, joelhos
relaxados, e curve-se lentamente
para a frente de modo que a
cabeça e a parte superior do corpo
fiquem suspensas e soltas. Balance
suavemente de um lado para o outro
e depois erga-se lentamente com um
movimento em forma de arco.

PÉS: fique de pé com os pés
ligeiramente afastados, levante e
estique os dedos e as plantas dos
pés. Depois levante os calcanhares
do chão e coloque o peso nas
plantas dos pés.

OMBROS: entrelace os dedos, palmas das mãos
viradas para cima com os braços acima da cabeça em
linha com as orelhas. Relaxe as omoplatas. Mantenha a
posição por várias respirações, depois baixe lentamente
os braços e gire os ombros para a frente e para trás e
repita o alongamento.

PARTE SUPERIOR DO CORPO E
BRAÇOS: segure as mãos acima da
cabeça, palmas viradas para cima.
Force os braços para cima e estique.

TRÍCEPS: dobre o braço à
frente do peito em direcção ao
lado oposto. Com a outra mão
no cotovelo, comprima o braço
para alongar um pouco mais.
Faça o mesmo com o outro
braço.

PEITO: coloque as mãos na região lombar com
os dedos entrelaçados. Contraia as omoplatas
e levante lentamente as mãos com os dedos
entrelaçados o mais alto que conseguir

ANCAS E JOELHOS: segure um
joelho com os braços contra o
peito, depois com o outro joelho.

TRAPÉZIOS SUPERIORES: puxe
suavemente a cabeça em direcção
ao ombro e segure. Faça isto várias
vezes de cada lado.

Para mais rotinas de exercícios, siga Coach Cass no Instagram
@coachcassfit ou faça o alongamento com ela no YouTube at:
https://www.youtube.com/watch?v=Y3XikOd9ZEQ&t=244s
Liberty Health | Número 37 | 5
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Arroz picante
é sempre bom

O popular prato de arroz jollof da África Ocidental é preparado de
muitas maneiras, mas tem algo em comum – é sempre delicioso!
Não importa a ocasião, o arroz jollof continua a ser
um dos pratos mais apreciados da África Ocidental.
Com o nome de um reino histórico dos séculos XV a
XVIII na região da Senegâmbia, este prato de arroz
vermelho picante espalhou-se pelo Níger e leste da
Nigéria quando comerciantes de ouro (conhecidos
como Dyula) repassaram a saborosa receita pelo
caminho durante as suas viagens.

Hoje em dia, jollof é um alimento básico
em quase todos os países de África. A receita
inclui sempre tomate, pimento vermelho,
malagueta, especiarias e temperos, ervas
aromáticas, hortaliça, e, claro, arroz, mas cada
país deu-lhe o seu próprio toque distinto.
Na Nigéria, o prato por vezes dá pelo nome de
party jollof e é normalmente preparado ao ar
livre numa panela de ferro num fogo de lenha
ou carvão para lhe dar um sabor a fumo. No
Gana, é servido com um molho de piripíri e ovos
cozidos, utilizando arroz aromático, como arroz
jasmim ou basmáti. No Senegal, o costume é
prepará-lo lentamente, tudo junto numa panela
para que o arroz absorva todo o sabor e é
normalmente servido com peixe.
Todos os anos a 22 de Agosto, todos os países
da África Ocidental participam nas "Guerras
de Jollof" no Dia Mundial do Arroz Jollof. Para
saborear o acontecimento, siga a hashtag
#JollofWars no Twitter.

Experimente esta receita de arroz
jollof aromático da African Vibes, do
site da Go Dairy Free...
INGREDIENTES
• 2 colheres de sopa de azeite
• 1 chávena de cebola em cubos
• 2 colheres de sopa de alho amassado
• 1 colher de chá de gengibre amassado
• ½ a 1 malagueta habanero, cortada em tiras finas
• 1 chávena de arroz basmáti
• 5½ chávenas de caldo de hortaliças ou de galinha
• 1 lata de tomate em polpa
• 1 c. de chá de sal aromatizado
• ½ c. de chá de colorau fumado
• ½ c. chá de caril em pó
• ½ c. chá de tomilho seco
• 1 folha de louro
• Salsa picada para enfeitar
INSTRUÇÕES
1. Aqueça o óleo numa panela grande em fogo médio.
Acrescente as cebolas e refogue por 5 minutos ou até
ficarem tenras.
2. Acrescente o alho amassado, o gengibre e a pimenta
habanero e salteie por uns 30 segundos. Acrescente o
arroz e refogue por 2-3 minutos ou até torrar.
3. Acrescente o caldo, o tomate em polpa, o sal
aromatizado, o colorau fumado, o caril em pó, o
tomilho e a folha de louro e mexa para misturar.
Leve a mistura a ferver, depois reduza o calor e deixe
cozer, com a tampa, por 25-30 minutos ou até que todo
o líquido tenha sido absorvido e o arroz esteja tenro.
4. Retire o tacho do fogo e deixe o arroz descansar por
10 minutos coberto com a tampa.
5. Retire a folha do louro e mexa para misturar.
Finalize com salsa e sirva com salada.
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A caminho do

esgotamento
Como ler os sinais para evitar o esgotamento,
e quando procurar ajuda.

Quando é questão de trabalhar com afinco e de estar empenhado na sua carreira, a maioria
das pessoas está disposta a fazer um esforço adicional. Mas quando as coisas se tornam
demasiado exigentes e o trabalho começa a parecer algo que tem de fazer, e não algo que
quer fazer... é altura de dar um passo atrás e reavaliar.
O que é o esgotamento?

É semelhante ao stresse na medida
em que se sente a mesma ansiedade
e desespero, mas enquanto o stresse
é geralmente de curto prazo e sabe-se
que acaba por passar, o esgotamento
é de longo prazo, deixando-o fora de
controlo no trabalho, sem apoio e
sobrecarregado, e não passa nunca. Isto
resulta no mau desempenho e falta de
preocupação com as consequências. O
esgotamento também pode afectar as
suas relações pessoais, bem como a sua
saúde em geral.

Se estiver a passar por alguma
das seguintes situações,
pode estar a caminho do
esgotamento:
•
•
•
•
•
•
•

Sente-se negativo e mal-humorado
no trabalho
Sem vontade de ir trabalhar
Sem energia e sem interesse no
trabalho
Anda a dormir mal
Falta muito ao trabalho
Sente-se inútil
Dores de cabeça, doença ou dores no

•
•
•
•
•

corpo
Facilmente incomodado pelos
colegas
Pensa que o trabalho não tem
sentido
Falta de emoção para com os colegas
ou clientes
Aponta as culpas para os outros
Vontade de abandonar o emprego

•

•

Como evitar o esgotamento

Umas férias podem ajudar a relaxar
temporariamente, mas para realmente
fazer uma mudança, é necessário pôr
em prática um plano claro.
• Avalie o seu trabalho e as suas
responsabilidades. Se assumiu
tarefas que não fazem parte do
seu papel, ou se o seu chefe está a
sobrecarregar a sua agenda, comece
a delegar e fale com o chefe para
explicar como se sente.
• Descubra a sua missão. Se está
infeliz no trabalho, decida o que quer
fazer para que as coisas mudem e se
ainda não fez nada, então perguntese a si mesmo como pode mudar a
situação para que possa sentir que

•

•

está a contribuir para um propósito
maior.
Ajude os outros. Se quiser dar
maior sentido ao trabalho, comece
por ajudar os colegas sempre
que puder, dando conselhos e
partilhando competências assentes
na experiência.
Assuma controlo. Quando se tem
a situação sob controlo, sentimonos imediatamente mais positivos.
Descubra como pode gerir o seu dia
de forma mais eficiente, quer seja
através de uma conversa aberta
com o seu chefe, a elaborar listas de
tarefas, ou a fixar objectivos.
Reserve tempo para exercício.
Quando fazemos exercícios, o corpo
liberta endorfinas (hormonas da
felicidade), ao mesmo tempo que
ajuda a reduzir o stresse.
Diminua o stresse. Quanto
mais estressado estiver, maior
é a probabilidade de se esgotar.
Descubra formas de diminuir o
stresse, seja através de técnicas de
respiração, meditação ou com um
assistente social ou psicólogo.

Se sente que não consegue continuar, então precisa de falar com um profissional de saúde.
Os nossos seminários electrónicos Burnout to Breakthrough também trazem conselhos e
recursos úteis. Pode encontrá-los no site libertyhealth.net, ao clicar no nome do país e, em
seguida, em Notícias.
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Fantástica

Tanzânia
Descubra mais sobre este incrível
país da África Oriental

Embora viajar e explorar novos lugares possa não ser uma prioridade
para muitos de nós neste momento, não quer dizer que não seja possível
'viajar no sofá' e sonhar um pouco. Vamos explorar a arca de tesouro
de maravilhas na Tanzânia.
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SABIA QUE...
O suaíli é a língua mais falada
na África subsaariana. Em suaíli
existem várias maneiras de
cumprimentar!
1 Habari – novidades?
2 Hujambo ou jambo – como está?
3 U hali gani – como está?
4 Uma pessoa mais jovem diz
Shikamoo para cumprimentar uma
pessoa mais velha
5 Para um cumprimento menos formal,
pode dizer Mambo ou Vipi.
Se for viajar, informe-se sobre os requisitos em
matéria da COVID-19 para os lugares por onde
vai passar e inclua testes à COVID-19 no seu
planeamento para não ter desilusões.

Uma breve introdução

Em 1964, a Tanganica e a ilha de Zanzibar uniram-se para formar o maior
país da África Oriental – a República Unida da Tanzânia. A Tanzânia está
localizada entre Moçambique e o Quénia, e a leste dos Grandes Lagos
de África, com o litoral no Lago Vitória, Lago Tanganica e Lago Maláui.
A capital da Tanzânia é Dodoma, mas a maior cidade, Dar es Salaam,
funciona como o porto central e é o coração da economia do país. A
maioria dos 50 milhões de habitantes fala suaíli e inglês, enquanto
o árabe é muito falado no Zanzibar.

Safari no Serenguéti

Se gosta de maravilhas naturais e espectáculos de vida selvagem, então
acrescente o Parque Nacional do Serenguéti à sua lista de locais que tem
de visitar. Neste Sítio do Património Mundial da UNESCO vai conhecer
África em todo o seu esplendor. As vastas planícies do Serenguéti de 15
000 km2, pontilhadas de afloramentos rochosos e árvores majestosas,
são onde vivem mais de dois milhões de ungulados (animais com cascos,
como o boi-cavalo, a zebra, a gazela e o elande), 4 000 leões, 1 000
onças, 550 chitas e mais de 500 espécies de lindas aves. Mais famosa
pela Grande Migração anual – quando os dois milhões de ungulados
fazem a sua caminhada de 800 km a caminho de novas pastagens – uma
viagem ao Serenguéti não vai desiludir. O parque oferece todos os tipos de
alojamento, dos mais económicos aos mais luxuosos.

Mergulhe em cultura no Zanzibar

Uma óptima forma para deixar de se preocupar
com prazos e trabalho, é mergulhar numa cultura
completamente diferente. Zanzibar, também
conhecida como as Ilhas das Especiarias, é um bom
lugar para começar! Embora o Zanzibar faça parte
da Tanzânia, esta pequena ilha – acessível por ferry
ou avião de pequeno porte para fazer a ligação
com o continente – tem uma vida própria. Um
exemplo disto é a forma como os habitantes locais
marcam as horas – começam a contar as horas ao
nascer do sol (e não à meia-noite. Também não
existem nomes oficiais de ruas, por isso perder-se
já faz parte. Que melhor maneira de relaxar do
que vaguear sem rumo pelos becos sinuosos da
Cidade da Pedra – também Património Mundial da
UNESCO. Lembre-se, aqui não há pressa, portanto
pratique a paciência. Se for um apreciador de
gastronomia, vai perceber porque se chamam
as Ilhas das Especiarias. Desde cravos-da-índia,
canela, pimenta preta e noz-moscada, até aos mais
deliciosos frutos do mar e outros pratos típicos
(chima, da cozinha africana; chapatas, da Índia;
caril suaíli), vai ficar difícil escolher.
Liberty Health | Número 37 | 11

A criatividade
faz-lhe bem!

Fazer rabiscos, escrever e dançar todos podem melhorar
a função do cérebro, a saúde mental e a saúde física.
Está na hora de ser criativo...

J

á alguma vez viveu a sensação de estar num
estado de imersão? É uma sensação de perda
de noção do tempo, à medida que se desliga
completamente ou é absorvido enquanto está
a fazer algo de que gosta. Por exemplo, quando
começa a colorir um enorme cartaz e está tão entretido
que, antes de se aperceber, já se passaram algumas horas.
Talvez se tenha perdido em pensamentos sobre isto e aquilo
enquanto estava sentado a colorir, com toda a atenção
centrada nas cores para fazer um trabalho lindamente
requintado e com cores vivas – isto é a imersão. E faz-nos
mesmo muito bem, especialmente quando estamos a
precisar de não nos preocuparmos com as responsabilidades
da vida e do trabalho!
Não é preciso ser um especialista em desenho, poesia ou

12 | Liberty Health | Número 37

tricô ou um bailarino profissional para ser criativo e entrar
num estado de imersão. Qualquer pessoa consegue fazê-lo.
Veja então porque é tão importante...

Deixa-nos felizes

Actividades criativas como escrever, tricotar, pintar ou
desenhar, todas terminam com um resultado – uma linda
história, um quadro inspirador, um cachecol encantador – e
quando o cérebro se apercebe de que conseguiu produzir
um resultado, sente uma onda de dopamina (a hormona da
felicidade).

Diminui o risco de demência

De acordo com estudos, a criatividade pode ter um
efeito positivo nas pessoas com depressão. Faz-nos

INHEALTH | ESTILO DE VIDA
meditação. Segundo estudos, activar a
criatividade também ajuda a processar
emoções negativas e a lidar com a
perturbação de stresse pós-traumático.
E isto é uma coisa de que todos nós
precisamos, especialmente durante a
pandemia COVID-19.

Fortalece o sistema imunitário
Ainda não sabemos muito sobre a
ciência por trás disto, mas escrever
com emoção tem revelado ser eficaz no
fortalecimento do sistema imunitário,
ao aumentar o número de glóbulos
brancos.

Mantém o cérebro em forma

Quando se toca um instrumento
musical, acontece uma coisa espantosa.
Não só se produz um belo som, como
também se melhora a função cerebral.
Isto acontece quando o hemisfério
esquerdo do cérebro (responsável pela
função motora) e o hemisfério direito
(centrado na melodia) trabalham em
conjunto para criar a música.

Promove a produtividade

Adoptar pensamento criativo e inovação
em grupos pode ajudar a impulsionar
a produtividade de forma significativa,
seja no trabalho ou na sua comunidade.
Portanto, se quiser começar a sentir-se
melhor e mais produtivo em geral, até
mesmo no trabalho, a criatividade é a
chave.

emocionalmente mais resistentes.
Também sabemos que ajuda aqueles
que sofrem de demência a estar mais
sintonizados com os sentimentos e
personalidades, bem como com os
sentidos do corpo.

Melhora a saúde mental

Sabia que temos aproximadamente
60.000 pensamentos por dia?
Quando estamos absorvidos por
actividades criativas, isto ajuda a mente
a concentrar-se, o que produz um
efeito tão calmante que é comparado à
Sources: https://www.verywellmind.com/how-creativity-positively-impacts-your-health-5113162
https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2018/07/25/heres-how-creativity-actually-improves-your-health/?sh=30cacd5113a6
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A fazer uma
diferença
concreta
A Activate Action é uma organização dinâmica
que trabalha com jovens que vivem com VIH
e deficiências. Conversámos com o Director,
Rogers Omollo, para saber mais sobre o bom
trabalho que estão a fazer.

Diga-nos como surgiu a Activate Action, e o que
faz no dia-a-dia?
a Activate Action é uma organização comunitária liderada
por jovens no Quénia que trabalha com jovens que vivem
com VIH e deficiências. A organização começou em 2017
como um centro voltado para a juventude, com o objectivo
de acabar com o estigma enfrentado pelos jovens que vivem
com o VIH e deficiências, aumentando o acesso à informação
e a serviços de saúde e direitos sexuais reprodutivos (SDSR).
Desde então, tanto online como presencialmente, já chegámos
a mais de 12.000 jovens entre os 15 e 24 anos de idade. No
início de 2021 executámos um programa de três meses sobre
o estigma associado à despistagem do VIH entre os jovens em
Homabay, o que foi um grande sucesso. No centro, os jovens
têm livre acesso a informação e serviços sobre gestão do VIH,
contraceptivos, saúde mental, testes, aconselhamento sobre
o VIH, aconselhamento sobre a não-desistência, formação em
competências para a vida, e mentoria.

Como se chega aos jovens com sucesso?
As estratégias que dão resultado incluem formação e
mentoria, serviços de apoio a adolescentes e jovens, parcerias
e colaborações, bem como programas de defesa de direitos e
autonomia económica. Os nossos programas centram-se em
temas como o reforço da capacidade de jovens de aceder e lutar
em prol do exercício e cumprimento dos seus direitos e saúde
reprodutiva. Também disponibilizamos informação e serviços
que respondam às necessidades dos jovens; combatemos
o estigma associado ao VIH e deficiências entre os jovens;
e ajudamos a criar uma consciência de saúde mental bem
como defendemos uma participação significativa dos jovens na
governação nacional e municipal e na criação de políticas públicas.

Já colaboraram com muitas organizações?

DESCUBRA MAIS
SOBRE ACTIVATE
ACTION EM
activateaction.org,
ou no Facebook @
activateaction, Twitter @
action_activate e Instagram
@activateactionkenya

Sim, temos uma parceria de sucesso com a Street Business
School para ajudar a reforçar a economia social doméstica.
Colaborámos também com o movimento juvenil Because We Can
da África do Sul e a Lightup Impact na África Oriental.

Conte-nos mais sobre as incríveis pessoas da
sua equipa!
A nossa equipa é constituída por 17 jovens, incluindo estudantes
do ensino secundário e universitário, jovens profissionais,
pessoas que vivem com VIH, minorias em razão do género,
pessoas marginalizadas e jovens com deficiências. Estamos
unidos pelo objectivo comum de uma sociedade aberta em que a
sexualidade nunca é motivo de exclusão, medo ou estigma!

A Liberty oferece aos membros coberturas abrangentes para tratamento do VIH
Na qualidade de membro da Liberty Health, pode gerir a sua situação de seropositivo com a nossa ajuda. Se
tem diagnóstico positivo de VIH, deverá inscrever-se no programa confidencial do VIH.
Para se inscrever, faça o download do Formulário programa de gestão para Doenças Crónicas no site libertyhealth.net ou solicite por correio electrónico
através do endereço chronicmedicines@libertyhealth.net ou através do escritório nacional Liberty Health. Peça ao seu médico ou especialista que o
ajude a preencher o formulário e depois envie para o escritório da Liberty Health no seu país ou envie por email para chronicmedicines@libertyhealth.
net. A inscrição não é automática, por isso é melhor fazer o pedido o mais cedo possível. Uma vez inscrito, os pedidos de medicamentos relacionados
com o tratamento do VIH passam a ser pagos ao abrigo das Coberturas para Medicamentos para Doenças Crónicas.
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INHEALTH | CURIOSIDADES

Trabalhar de forma

A ciência diz que estas
15 sugestões garantem o
aumento da produtividade

mais inteligente
Adoramos quando estudos são
cientificamente comprovados, como no
caso destas 15 ideias para tornar o seu dia
de trabalho o mais produtivo possível, do
site entrepreneur.com. Experimente à
vontade!

1

Controle o tempo

Quando se tem uma noção
do tempo, percebe-se quanto
tempo se gasta (e se perde!)
em certas tarefas. Saber disto,
a longo prazo faz-nos trabalhar
mais depressa.

2

Desligue a cada 90
minutos

O corpo humano passa por
ciclos de ritmos ultradianos – o
que significa que o cérebro
só pode estar centrado por
90-120 minutos até precisar
de descansar – portanto, faça
pequenos intervalos, que o
trabalho agradece.

3

Trabalhe com luz
natural

Um programa neurocientífico
nos EUA revelou uma forte
relação entre a luz do dia no local
de trabalho e o sono, actividade
e qualidade de vida de quem

8

Traga o lado de fora para
dentro
Quando se passa tempo ao ar
livre, está-se mais motivado a
ser criativo e trabalhar com mais
afinco. Se não é possível ir para
fora, basta trazer muitas plantas
para a mesa de trabalho.

trabalha em escritórios. Quanto
mais luz natural, melhor!

5

Evite as notícias

A proporção entre as más
notícias e as boas notícias é de
17:1. Se está constantemente a
consumir informação assim tão
pouco saudável, pode estar a
afectar o seu humor e a impedir
a sua valorização.

6

Faça intervalos com
um amigo

Um estudo sociométrico
concluiu que quem passa
o intervalo do almoço com
amigos é 36% mais produtivo
e 30% menos susceptível de se
estressar. Portanto, ligue para
um amigo!

7

Verifique a
velocidade da
Internet
Embora nem sempre seja

4

Faça uma sesta
Estudos revelam que fazer uma sesta
de 20 minutos à tarde pode torná-lo
mais produtivo. Recarrega, refresca e
relaxa o corpo e o cérebro.

possível ter uma velocidade de
Internet mais rápida, estudos
mostram que 'quanto mais
rápido, melhor', quando se trata
de produtividade.

9

Planeie o dia na
noite anterior

Planear o dia dá-lhe tempo
para se dedicar aos objectivos e
quando os consegue realizar o
seu humor melhora.

10

Veja vídeos no
YouTube

Por vezes procrastinar faz bem!
Desligar-se por uns instantes
para vaguear pela internet
enquanto trabalhamos pode
aumentar a produtividade em
aproximadamente 9%.

11

Fique feliz

As pessoas mais felizes
são reconhecidamente mais
produtivas. Portanto, comece
com o básico, como exercício
frequente, alimentação
saudável, meditação e
demostrações de gratidão.

12

Corrija a
temperatura

13

Arrume

De acordo com estudos,
quando a temperatura do
escritório é mantida a 21-22 ˚C, o
desempenho aumenta.

Demasiada confusão
(na sua mesa de trabalho e na
sua cabeça) faz com que a sua
actividade cerebral diminua, à
medida que o cérebro fica cada
vez mais distraído. Portanto,
mantenha a mesa limpa e
organizada e faça listas de tarefas.

14

Uma tarefa de
cada vez

Quando fazemos várias coisas
ao mesmo tempo, alternamos
rapidamente entre as diferentes
tarefas, o que pode reduzir a
produtividade em 40% e atrofiar
o cérebro. Centre-se numa tarefa
de cada vez!

15

Oiça música

Barulho pode distrair,
mas o ruído certo tem o poder
de aumentar a produtividade.
A música pode ajudar a
concentração.
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Actualize os dados que nos forneceu a
seu respeito
É importante tanto para si como para nós!

Se mudou de número de telefone, e-mail ou morada, ou se mudou de banco recentemente, comunique a informação! Dessa
forma, garante que recebe os extractos de pagamentos, comunicações importantes sobre os seus benefícios e sobre a
utilização das coberturas. Além disso, se precisar de ser reembolsado, por ter paga por algum cuidado de saúde, vamos
precisar de um comprovativo dos dados da sua conta bancária.

Envie um e-mail para info@libertyhealth.net para comunicar quaisquer dados que precisam de
ser actualizados.

Entre em contacto connosco.
GANA
Apex Health Insurance Ltd
4th Floor, Zion House,
7 Nii Yemoh Avenue, Boundary Road,
Shiashie, East Legon, Cantonments
PO Box ST 237, Acra, Gana
T. +233 302 542 554
E. info@apexhealthghana.com
Urgências (24 horas) +233 501 304 156
Pré-autorizações +233 501 304 156
QUÉNIA
Heritage Insurance Company Ltd
Liberty House (formerly CFC House),
Processional Way
PO Box 30390 00100, GPO,
Nairobi, Quénia
T. +254 0711 076333
E. info@heritage.co.ke
Urgências (24 horas/ pré-autorização)
+254 728 111 001/2 / +254 73 550 050 /
+254 728 607 689
Pré-autorizações
+254 728 111 001 / +254 728 111 002 /
+254 733 550 050 / +254 728 607 689
healthcareundertakings@heritage.co.ke
LESOTO
Liberty Life Lesotho,
Unit 39, Maseru Mall, Thetsane,
Maseru, Lesoto
T. +266 2231 4589
E. info@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +266 2231 4590
Pré-autorizações +266 2231 4590
membercare@libertyhealth.net
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MALÁUI
Libertas General Insurance Company
Ground Floor, Unit House, Victoria
Avenue, Blantyre, Maláui
PO Box 354, Blantyre, Maláui
T. +265 1833 393/ +265 1830 610
E. malawi@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+265 993 921 957/ +265 1754 810
Pré-autorizações
Subscrições +265 995 23103 /
+265 993 921 957
membercare@libertyhealth.net
MAURÍCIAS
Liberty Health C/O Health & Travel
Department, Swan General Ltd, 7th Floor,
Swan Centre, Intendance Street,
Port Louis, Maurícias
T. +230 212 2600/2900
E. mauritius@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +230 5941 7533 /
+230 5253 5035
Pré-autorizações
Horas úteis: +230 212 2600
Pós-laboral: +230 5253 5035
MOÇAMBIQUE
Liberty Health, Av. Julius Nyerere,
no. 1339, Maputo, Moçambique
T. +258 84 373 7376/7/
+258 84 390 1289 / 800 30 3333
E. mozambique@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
Vodacom: +84 390 1289 (gratuito)
+258 84 373 7376/7 +800 30 3333
Pré-autorizações
Vodacom: +258 84 586 5665
Mcel: +258 82 586 5665
preauthmoz@libertyhealth.net

NIGÉRIA
Total Health Trust, 2 Marconi Road,
Palmgrove Estate, Lagos, Nigéria
T. +234 1 447 2105/ +234 1 460 7560/
+234 708 068 7600
E. callcentre@totalhealthtrust.com
ÁFRICA DO SUL
Liberty Health, Liberty Building,
Estuary Precinct, Century Boulevard,
Century City, 7441, Western Cape,
África do Sul
T. +27 21657 7740
E. info@libertyhealth.net
Pré-autorizações
membercare@libertyhealth.net
Pré-autorizações para tratamentos
oncológicos oncology@libertyhealth.net
Pré-autorizações para medicamentos
para doenças crónicas
chronicmedicine@libertyhealth.net
TANZÂNIA
Strategis Insurance (T) Limited,
Plot no 1520, Bains Avenue, 1st Floor
Masaki Ikon Building, Msasani Peninsula
PO Box 7893, Dar es Salaam, Tanzânia
T. +255 782 700 800/ +255 778 800
222/ +255 788 599 644/511/
+255 7882 015/6
E.insurance@strategis.co.tz
Urgências (24 horas) +255 784 555 911/
+255 754 777 100
Pré-autorizações
+255 788 483 043 / +255 677 744 344 /
+255 753 844 083 / +255 776 331 998
approvals@strategis.co.tz

UGANDA
Liberty Life Assurance Uganda Limited
Madhvani Building, Plot 99-101,
Buganda Road, Campala
PO Box 22938, Campala, Uganda
T. +256 414 233 794/ +256 312 202 695 /
+256 414 231 983
E. uganda@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+256 779 558 733 (Subscritores)
+256 772 578 323 (Provedores)
Pré-autorizações
+256 414 233 794/ +256 779 558 733/
membercare@libertyhealth.net
ZÂMBIA
Liberty Life Insurance, Kwacha Pension
House, 1st Floor, Stand 4604, Tito Road,
Rhodes Park, Lusaca, Zâmbia
T. +260 211 255 540/1/36
E. zambia@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+260 950 397 863 / +260 965 205 11 /
+260 955 256 871
Pré-autorizações +260 211 255 540 /
+260 211 255 541 / +260 211 255 536
membercare@libertyhealth.net

