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INTRODUÇÃO

Todos precisamos de organização, desde a dona de casa que se distribui por 
imensas tarefas e que se perdeu com tantas atividades, ao jovem de 16 anos 
que precisa de organizar os seus estudos e o espaço de trabalho, ao pai que 
mora sozinho com um filho e chega a casa e não tem tempo para nada, à se-
nhora reformada que mora sozinha e precisa de organizar a sua casa, de acordo 
com a sua nova fase da vida, até à executiva de uma multinacional que está 
bastante focada na sua carreira profissional, mas também precisa de gerir o lar 
e a família, e mais exemplos poderia dar-vos.

Isso não significa que precisamos de ser pessoas viciadas em organização.  
As casas são para ser vividas e é bom haver alegria e alguma descontração den-
tro delas. O importante é saber que o nosso sistema de organização funciona  
e está adaptado à nossa vida do dia a dia.

Muitas pessoas questionam-me sobre o porquê de contratar um profissional 
de organização. A razão é muito simples, somos profissionais com aptidões 
próprias e ajudamos, de uma forma ativa, no processo de organização, através 
da nossa experiência e de competências como: o foco, a calma, a clareza, a es-
tratégia, a concentração, a eficácia, o conhecimento, a consciência ambiental, 
a atitude positiva e outras.

Elaboramos um plano em função da pessoa, da casa, das rotinas e das necessi-
dades que cada um tem na sua vida. Muitas vezes as pessoas estão tão envolvi-
das com o problema que não conseguem encontrar a solução.

Uma vez, fui contactada por uma senhora com um pedido de ajuda, e uma das 
frases que me marcou na nossa conversa foi: «…tenho duas empregadas, quatro 
filhos, mas, Susete, perdi o controlo da casa. Não sei o que fazer nem fazer!»
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Ainda existe muito preconceito em abrir a porta e assumir dificuldade  
na organização da casa ou de uma parte da casa. Se temos uma dor nos dentes, 
vamos ao dentista, se precisamos de arranjar o cabelo vamos ao cabeleireiro,  
se queremos fazer exercício, contratamos um personal trainer, porque não 
contratar um organizador para ajudar na organização?

Não é preciso ser um acumulador para contratar um organizador. Basta ter de-
safios em zonas específicas da casa: arrecadação, cozinha, despensa, etc., para 
solicitar apoio.

Este livro foi concebido propositadamente para ser um guia prático.

A primeira parte da obra está focada na casa, divisão a divisão. Pode recorrer 
a esta leitura sempre que sentir que precisa de apoio numa zona específica  
ou quer abraçar o objetivo de organizar toda a casa e focar-se em todo o espa-
ço, usando o livro enquanto orientador do seu processo.

A segunda parte do livro está mais focada em dicas para serem usadas em 
certos períodos de transição, momentos da nossa vida em que é necessário 
um foco particular e uma atenção mais especial, são momentos como a perda  
de um ente querido, refiro-me a um marido, à mulher, aos pais, aos avós, ou 
até mesmo um filho, um processo de divórcio, a uma mudança de casa, à saída 
dos filhos de casa, porque foram estudar para fora, porque casaram ou querem 
viver em casa própria, e quando os seus progenitores chegam a uma idade em 
que precisam de se mudar para a sua casa ou para uma casa de repouso, por já 
não estarem em condições de saúde para viverem sozinhos.

Aproveito para agradecer às minhas filhas, Madalena e Sara, pelo apoio que 
sempre me deram, acreditando em mim. Aos amigos que souberam que o meu 
sonho se tinha tornado realidade e que foram sempre dando força e encora-
jamento para o continuar. A todos os parceiros que me ajudam a prestar um 
serviço de excelência e, claro, aos clientes - amigos que me abriram a porta das 
suas casas permitindo que eu entrasse e os ajudasse a mudar a sua vida através 
da Organização.

A si, desejo-lhe uma boa leitura e muitas organizações inspiradas neste livro.



— Organização —
PRIMEIRA PARTE

DICAS POR DIVISÃO

Nesta primeira parte do livro vou partilhar dicas e sugestões 
de organização e limpeza para cada uma das divisões da casa.

Para tornar ainda mais fácil a compreensão das sugestões, vou 
dando exemplos de situações que acontecem lá por casa e de 
como resolvo cada uma delas. Desta forma, espero conseguir 
despertar a sua criatividade e imaginação, mantendo a alma 
do seu espaço.





ENTRADA DA CASA

A entrada é o primeiro espaço que pisamos quando chegamos a casa e o último quando 
saímos. É uma área de transição entre o mundo exterior, a rua, e o mundo interior, 
pessoal e privado. É a primeira zona que as visitas ou prestadores de serviços veem 
quando nos visitam ou nos contactam.

A forma como a entrada da casa se apresenta influencia o nosso humor. Se estiver 
organizada, inspira-nos calma, segurança e transmite-nos aquela sensação de «lar, 
doce lar»; é o nosso refúgio do resto do mundo. Se não estiver organizada, temos  
a sensação de desequilíbrio, de falta de tranquilidade e até de insegurança.



DICAS
— Como organizar? —

Pense em como deve organizar a sua entrada de forma  
a fazer sentido para si e para a sua família. Tem dúvidas?  

Sugiro que o faça em função da estação do ano: 
 primavera-verão ou outono-inverno.

1.	Guarde tudo o que não corresponde à estação, colocando estes bens num 
espaço dedicado ao seu armazenamento, e não se esqueça de verificar se  
as peças estão em condições antes de as guardar. 

2.	Se for primavera-verão, aproveite para lavar ou mandar limpar casacos, lu-
vas, gorros e cachecóis, arrumando-os em sacos de vácuo, porque ocupam 
menos espaço e ficam protegidos do pó e de bichos.

3.	Limpe os sapatos e as botas de inverno e arrume-os noutro espaço. Se  
optar por caixas, pode comprar ou aproveitar as que vêm da sapataria. 
Lembre-se de colocar no interior um saquinho de gel de dióxido de silício, 
que habitualmente vem nas caixas de sapatos e malas e que costumamos 
deitar fora, e que servem para evitar a humidade. Na parte de fora das 
caixas, pode usar etiquetas para identificar mais facilmente o que guardou 
lá dentro. 

4.	Não se esqueça dos chapéus de chuva. Verifique se estão em condições, 
mande consertar os que precisarem de, e tiverem, arranjo, e deite fora  
os que não estiverem bons. Também deve pensar se precisa efetivamente 
de todos os que têm. Qual será o número razoável? Dois por cada membro 
da casa? O que fazer com os restantes? Levar para o local de trabalho para 
evitar ficar encharcado num dia de chuva inesperada em que tenha saído 
de casa sem chapéu? Colocar no carro, para se socorrer num dia de chuva? 
Dar a um colega, a um amigo ou a uma instituição de solidariedade?

 
Aproveite para aspirar e limpar o pó a tudo antes de colocar 

os objetos ou a roupa da nova estação: o armário,  
as gavetas, a sapateira, as paredes e o chão.
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QUARTO DE DORMIR

O quarto de dormir é um refúgio, a zona da casa mais privada e pessoal. Muito 
importante na vida de um casal, mas também para quem vive sozinho. É aqui que 
descansamos e dormimos, regenerando a nossa saúde física e é onde temos mais 
intimidade com o nosso companheiro ou companheira, reforçando a relação. Pode ser 
ainda um espaço para meditação ou oração, fortalecendo o lado espiritual de cada 
um.

Analise o seu quarto e veja o que não está a funcionar para si. Falta espaço nos 
armários? Não se sente confortável? Dome mal? Tem roupa espalhada entre a cadeira, 
o sofá ou bicicleta de manutenção que nunca usa? Há demasiados brinquedos dos seus 
filhos? Tem uma mesa-de-cabeceira cheia de livros que nunca lê, porque o cansaço  
do final do dia faz com que adormeça 5 minutos depois de se deitar? Está na hora  
de repensar o quarto e torná-lo no seu espaço.



1.	 Faça a cama todas as manhãs, depois de ter arejado o quarto durante al-
guns minutos. Para facilitar esta tarefa, invista num edredão ou colcha 
intemporais que possam ser puxados para cima em poucos segundos e co-
loque duas almofadas na cabeceira da cama para dar um ar mais arrumado 
e decorado ao quarto. Crie este hábito e siga-o todos os dias, vai notar  
a diferença.

2.	Se a janela não tiver persianas ou portadas, é boa ideia colocar umas cor-
tinas claras e bonitas, ou um blackout, para garantir noites descansadas  
e privacidade.

3.	Um tapete ajuda na decoração e torna o ambiente mais confortável.

4.	Crie um ambiente harmonioso e de calma, com poucos objetos e luz suave, 
que induza ao descanso e ao relaxamento.

5.	Evite trazer para o seu quarto gadgets e aparelhos eletrónicos que prejudi-
cam a qualidade do sono.

DICAS
— Como organizar? —

Quem não gosta de entrar num quarto de hotel e ter tudo 
arrumado, com uma cama feita com lençóis lavados?  
Traga essa sensação e emoção para dentro de casa.

 
Vamos transformar o quarto num espaço especial, como se fosse 

de um hotel de cinco estrelas. O seu quarto é o seu refúgio e tudo o 
que contrariar um ambiente tranquilo deve ficar de fora.
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CALÇADO 

 
Além da entrada da casa o quarto é outro espaço onde guardamos sapatos. 
Pessoalmente, não gosto que os sapatos da rua passem a entrada da casa, mas 
nem sempre a entrada da casa possui espaço para um móvel ou outra solução 
onde caiba todo o calçado, ficando neste espaço apenas os que estão a uso no 
dia a dia.

Qual é a melhor forma de organizar os seus sapatos? Usa todos os que tem? 
Estão em boas condições? É necessário mandar arranjar ou aplicar algum pro-
duto para a manutenção da pele?

Sugiro que junte todos os sapatos e avalie quantos tem e de que género. 
Atenção: quantidade não é sinónimo de qualidade.

Analise todos os pares que tem guardados e faça uma avaliação honesta sobre 
quais é que ainda usa, quais não vai voltar a calçar e quais é que já não estão 
em boas condições.

Divida-os por categorias: sapatos do dia a dia, sapatos para ocasiões especiais, 
calçado de desporto, botas, botas para neve, pantufas, etc. Quando os organi-
zar, devem ficar na ordem que definiu, para facilitar a sua escolha. 

Pessoalmente, não gosto de guardá-los no mesmo armário onde se encontra 
a roupa, porque podem vir com alguma sujidade da rua e algum cheiro re-
sultante da transpiração, mas cada um tem o seu gosto. No meu caso, tenho 
uma sapateira no quarto enquadrada com a decoração e é aqui que os guardo.  
Na varanda do meu quarto, em caixas identificadas, também tenho alguns 
pares que só uso em ocasiões especiais. 

Se o seu desafio é falta de espaço, a minha sugestão é que os arrume de uma 
forma diferente da habitual. A ideia é colocar um sapato com a biqueira vi-
rada para a frente da prateleira e o seu par com a frente virada para a parte  
de trás da prateleira. Desta forma, conseguirá rentabilizar o espaço, conse-
guindo colocar mais um ou dois pares. Poderá ainda recorrer a alguns organi-
zadores que existem à venda. Tenha ainda atenção à forma como os arruma em 
casos específicos. Como arruma os sapatos com fivelas? A minha sugestão é que 
coloque a tira dentro da fivela, sem a apertar, para que se mantenha fechada.  
E as botas de cano alto? Talvez o melhor seja guardar as caixas que vêm com  
as botas, que têm comprimento certo para não ter de as dobrar.
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O SEU SPA EM CASA

 
Mantenha na casa de banho apenas o que usa diariamente. As recargas devem 
ser guardadas noutro local, para economizar espaço.

Deixe as bancadas livres e tire o máximo partido das gavetas. Use separadores 
ou caixas para guardar objetos pequenos, evitando que fiquem a rolar pela 
gaveta ou espalhados pelas prateleiras do armário.

Arrume os produtos por categorias, como por exemplo: rosto, cuidado do  
corpo, dentes, unhas, cabelo, etc. Pode comprar caixas organizadoras, ou pode 
reutilizar alguma que tenha em casa, como as caixas familiares de gelados.

Use o espaço vertical se tiver uma casa de banho de pequenas dimensões.

Aproveite as paredes para colocar prateleiras ou um suporte para o secador, 
coloque cabides próprios para as portas e use-os para pendurar as toalhas, por 
exemplo.

A iluminação é essencial nesta divisão. Adeque-a às suas necessidades e con-
sidere a substituição das lâmpadas atuais por outras com maior intensidade, 
mas mais económicas.

Analise o espelho, um elemento muito importante desta divisão, que além 
de nos ajudar a cuidar da nossa imagem, faz com que os espaços pequenos 
pareçam maiores. Se o seu espelho já tiver manchas, resultantes da passagem 
do tempo ou da humidade dos banhos, é aconselhável substituí-lo, para ter 
sempre o melhor reflexo de si mesmo.

MEDICAMENTOS E MAQUILHAGEM
Tome atenção à validade dos medicamentos, vernizes e produtos de  
maquilhagem. Caso tenha espaço, guarde-os noutro local, longe das osci-
lações de temperaturas e das humidades dos banhos. Não se esqueça de os 
manter fora do alcance das crianças e animais.

Os medicamentos fora da validade devem ser entregues numa farmácia 
e substituídos, se for caso disso. Nunca elimine medicamentos no lixo 
doméstico.

Organize os medicamentos como lhe parecer mais funcional: por nome 
ou por categoria: olhos, ouvidos, garganta, estômago, feridas.
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DICAS DE LIMPEZA

• Mantenha as superfícies livres de objetos para facilitar a limpeza. Esta  
é uma área que deve estar sempre limpa. Bastam uns minutos por dia 
para garantir que a casa está sempre impecável, para si, para a sua família  
e visitas.

• Mude as toalhas de banho e de mãos todas as semanas, ou assim que 
precisarem.

• Depois de tomar banho areje esta divisão, abrindo a janela, se possível,  
ou ligando a ventilação. As toalhas de banho devem ser estendidas ao ar 
para não ganharem humidade. 

• Coloque, se ainda não tem, um pequeno caixote do lixo, que deve despejar 
e lavar regularmente.

• Troque a sua escova de dentes a cada 6 meses, ou assim que revelar sinais 
de mau estado, para não danificar os seus dentes e gengivas.

LEMBRE-SE!

Sais de banho, velas perfumadas e música ambiente podem transformar  
a sua casa de banho num verdadeiro SPA.

AS SUAS NOTAS
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