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SIGLAS/ABREVIATURAS 
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1. Introdução  

 
A temática dos riscos psicossociais do trabalho tem assumido bastante relevo na última 

década e meia, com especial destaque para os últimos cinco anos. Esta situação também é 

fruto do impacto suscitado por iniciativas como o Inquérito Europeu às Empresas sobre 

Riscos Novos e Emergentes da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 

(AESST) em 2009, a campanha sobre os riscos psicossociais no trabalho do Comité dos Altos 

Responsáveis da Inspeção do Trabalho em 2012 e a campanha europeia de 2014-2015 da 

AESST sobre gestão do stresse e dos riscos psicossociais no trabalho (designação: “Locais de 

trabalho saudáveis contribuem para a gestão do stresse”) (Neto, 2014a) em Neto, 2015. 

 

O inquérito europeu de 2010 sobre as condições de trabalho deixa claro que o sentimento 

de insegurança das/os trabalhadoras/es da UE-27 relativamente ao seu posto de trabalho 

aumentou face a 2005. Em cinco anos, passou de 14% para 16% a proporção de 

trabalhadoras/es que se manifestava preocupada com a possibilidade de perderem o 

emprego nos seis meses seguintes (Eurofound, 2010). A progressiva liberalização das 

relações laborais também reflete uma tendência de alteração dos valores e pressupostos 

da legislação laboral, tornando mais fluídos os processos de despedimento e contratação. 

Nunca antes a legislação laboral foi tão potenciadora de uma individualização, flexibilização 

e desproteção de quem já se encontra inserido do mercado de trabalho, o que se tem 

refletido no aumento da precariedade, desqualificação, intensificação e despersonalização 

das experiências de trabalho (Neto, 2015). 

 

Entretanto, e tendo em conta o enquadramento global descrito, a PT Portugal, após ter sido 
afectada por alguns problemas de gestão, foi adquirida pela Altice. Nos últimos tempos tem 
sido posta em prática, na PT Portugal, uma reestruturação caracterizada por medidas e 
alterações organizativas dos recursos humanos, principalmente de mobilidade geográfica e 
funcional, com transferências e mudanças de funções forçadas, de alguns trabalhadores, e 
que está a criar um clima de alguma instabilidade psicossocial, que preocupa os 
trabalhadores e os sindicatos. 

Foi neste contexto que os corpos gerentes do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo 
Portugal Telecom (STPT), decidiram desenvolver o presente estudo, de forma a verificar, 
até que ponto as medidas que a gestão tem adotado, podem estar a influenciar, de forma 
negativa, a segurança e a saúde dos trabalhadores. 
 
Nesse sentido foi planeada uma campanha de prevenção dos riscos psicossociais, junto dos 
trabalhadores da PT Portugal, que teve o seu início com a divulgação aos trabalhadores das 
preocupações do STPT e posteriormente a entrega de um questionário, baseado no 
Questionário Psicossocial de Copenhaga (COPSOQ II), com perguntas orientadas para a 
identificação da perceção dos trabalhadores, no que respeita à sua exposição aos principais 
factores de riscos e riscos psicossociais. 
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Neste estudo, identificamos os principais conceitos relacionados com o tema, fazemos uma 
abordagem ao enquadramento dos riscos psicossociais no âmbito da Segurança e Saúde no 
Trabalho, onde referimos essencialmente as abordagens da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho sobre a 
temática dos riscos psicossociais, identificamos as causas e as consequências dos riscos 
psicossociais e identificamos os principais documentos legais da União Europeia e de 
Portugal, que estabelecem o regime jurídico da Segurança e Saúde no Trabalho no Geral e 
da prevenção dos riscos psicossociais em particular e as obrigações dos empregadores. 
 
Depois de identificarmos os objectivos do Estudo e algumas limitações, explicamos os 
métodos aplicados, fazemos a caracterização geral da PT Portugal e a caracterização 
específica dos trabalhadores participantes. 
Passamos à aplicação do COPSOQII, onde desenvolvemos a explicação das várias dimensões 
de factores de riscos que o constituem e analisamos os resultados das respostas a cada 
uma das perguntas, exemplificando de seguida estimação e valoração dos riscos, como 
forma de identificar os níveis de risco e de intervenção. 
 
Por último tiramos as conclusões, identificando os principais factores de risco a que os 
trabalhadores da PT Portugal estarão expostos e identificamos as medidas de prevenção 
que serão adequadas, as quais, na sua generalidade, são também propostas pela Agência 
Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. 
 

2. Conceitos relacionados com os riscos psicossociais 
 

Fatores de riscos psicossociais: São os aspetos relacionados com a conceção e gestão do 
trabalho, e seus contextos sociais e organizacionais, que têm potencial para causar dano 
psicológico e/ou físico (Cox &Griffiths, 1996 e 2205 em Neto, Areosa e Arezes 2014). 

Riscos psicossociais: Representam a probabilidade de ocorrerem efeitos negativos para a 
saúde mental, física e social, gerados por condições de emprego, fatores organizacionais e 
relacionais que podem interagir com o funcionamento mental e bem-estar das/os 
trabalhadoras/es (Neto 2014). 

O stresse no trabalho ocorre quando as exigências do emprego excedem a capacidade do 
trabalhador para lhes dar resposta. É uma das mais sérias consequências de um ambiente 
de trabalho negativo em termos psicossociais, até porque os trabalhadores que 
experimentam um período prolongado de stresse no trabalho podem vir a sofrer graves 
problemas de saúde mental e física (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho). 

Assédio moral no local de trabalho, de uma forma geral, refere-se a comportamentos 
hostis e agressivos de carácter persistente (e.g. semanalmente) e duradouro no tempo (e.g. 
seis meses), relacionados com o trabalho desempenhado (e.g. vedar o acesso a informação 
pertinente para a realização de determinadas tarefas) e/ ou com as características 
individuais (e.g. isolamento social, espalhar rumores ou difamação) e têm como efeito 
assediar, humilhar, ofender ou excluir socialmente o alvo dos mesmos, afetando 
negativamente o seu desempenho profissional e/ou criando um ambiente de trabalho 
hostil (Leymann, 1996; Einarsen, 2000; Hoel, Zapf & Cooper, 2002), em Verdasca 2014. 
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Assédio - Entende -se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado 
em factor de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio 
emprego, trabalho ou formação profissional, com o objectivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, 
hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador (Artigo 29º do Código do Trabalho (CT) - 
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro. 

Burnout é um termo inglês cuja sua tradução é uma composição de “burn”, que quer dizer 
“queimar”, e “out”, que significa “fora”, ou seja, “perder o fogo”, “perder a energia”, 
indicando assim que a pessoa com síndrome de burnout se consome, se desgasta quer 
fisicamente, quer psicologicamente” (Santos, 2010; Miranda, 2011:29). 

Saúde – A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
apenas na ausência de doença ou de enfermidade (Organização Mundial de Saúde, 1946). 

Stressor – uma situação ou experiência que gera sentimentos de tensão, ansiedade, medo 
ou ameaça e que pode ser de origem interna ou externa (Barstow, 1980b). 

Violência no trabalho – (…) qualquer incidente no qual um indivíduo seja vítima de abusos, 
ameaças ou agressões e susceptível de constituir um risco para a sua segurança, a sua 
saúde, o seu bem-estar ou o seu desempenho profissional (Agência Europeia para a 
Segurança e Saúde no Trabalho, FACTS 47, 2003). 

3. Enquadramento dos riscos psicossociais no âmbito da Segurança e Saúde 

do Trabalho 

 
Ao longo das últimas décadas tiveram lugar progressos tecnológicos importantes nos 
locais de trabalho; progressos que, associados a uma rápida globalização, transformaram as 
condições de trabalho de muitas pessoas no mundo inteiro. Estas mudanças tiveram 
repercussões visíveis na segurança e na saúde no trabalho (SST). Em certos casos, os 
perigos e os riscos mais tradicionais regrediram ou foram eliminados, por exemplo, graças 
automatização das instalações, mas as novas tecnologias também deram origem a novos 
riscos. No entanto, muitos dos riscos tradicionais ainda estão presentes nos locais de 
trabalho e o número de acidentes e de doenças associados ao trabalho continua a ser 
inaceitável. 
Paralelamente a estes factores, numerosos trabalhadores encontram-se expostos a 
«novos» riscos originados pela evolução das formas de trabalho, por exemplo, devido às 
condições geradas pelo emprego precário ou por pressões acrescidas pelo facto de se ter 
que fazer face às exigências da vida activa moderna. Os perfis etários da população activa 
evoluem igualmente, assim como o equilíbrio entre homens e mulheres em muitos locais 
de trabalho. Estas mudanças nas tendências do emprego estiveram na origem de riscos 
evidentes, mas que dantes se encontravam ou menos disseminados, ou eram menos 
notórios.(OIT, 2010) 
 
A questão dos riscos novos e emergentes, no mundo do trabalho, tem sido alvo de uma 
atenção especial nos últimos anos. Diversos investigadores efectuaram estudos e previsões 
sobre as novas tendências dos acidentes relacionados com o trabalho e mais especialmente 
aqueles relacionados com problemas de saúde, com o intuito de melhorar a prevenção.  
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Assim, o Observatório europeu de riscos publicou recentemente um estudo sobre riscos 
novos e emergentes no trabalho na União Europeia (UE) 
Os riscos profissionais novos e emergentes podem ser causados por inovações técnicas, 
ou por mudanças sociais ou organizacionais, tais como: 

 Novas tecnologias e novos processos de produção, por exemplo nanotecnologias e 
biotecnologias; 

 Novas condições de trabalho, por exemplo cargas de trabalho mais elevadas, 
intensificação das tarefas devido à restrição de efectivos, más condições associadas 
à migração laboral, empregos numa economia informal; 

 Formas emergentes de emprego, por exemplo emprego independente, 
outsourcing, contratos temporários. 

Estes riscos podem ser mais amplamente reconhecidos graças a uma melhor compreensão 
científica, por exemplo, dos efeitos dos riscos ergonómicos sobre as lesões músculo 
esqueléticas.  
Estes podem ser influenciados por mudanças de percepção da importância de certos 
factores de risco, tais como os efeitos dos factores psicossociais sobre o stress ligado ao 
trabalho. (OIT, 2010) 

 
Os factores psicossociais são já reconhecidos como sendo problemas à dimensão mundial, 
que afectam todos os países, todas as profissões e todos os trabalhadores. O aumento da 
flexibilidade e da precariedade do emprego, a intensificação do trabalho e os problemas de 
relações no meio de trabalho, tais como a humilhação (bullying) e o assédio psicológico 
(mobbing), são alguns dos factores que estão na origem de um aumento do stress 
relacionado com o trabalho. Se é necessário continuar as investigações para compreender 
perfeitamente as implicações destes factores, admite-se, no entanto, que estes podem 
desempenhar um papel importante no que diz respeito à saúde, ao absentismo e ao 
desempenho dos trabalhadores. 
A longo prazo, o stress relacionado com o trabalho pode também originar lesões músculo-
esqueléticas e outras formas de doenças como a hipertensão, úlceras digestivas e doenças 
cardiovasculares. Pode ainda contribuir para uma incapacidade de fazer face às exigências 
do trabalho (Organização Internacional do Trabalho – OIT 2010). 
 
Alguns dos sintomas associados à exposição contínua e/ou intensa aos riscos psicossociais 
prendem-se com a ansiedade, depressão, lentificação psicomotora, problemas no sono, 
isolamento, abuso de substâncias, agressividade, inibição da capacidade de concentração e 
tomada de decisão e alterações neuroendócrinas. Muitos são os estudos que apontam a 
relação entre estes indícios e as doenças cardiovasculares, endócrinas, mentais, entre 
outras (Duffy et al, 1991; Kristensen, 1996; European Heart Network, 1998; Stansfeld et al., 
1999; Kiviwäki et al., 2002; Schmitt et al., 2008). 
 
As consequências sobre os trabalhadores idosos serão ainda mais evidentes de acordo com 
a «Previsão dos peritos sobre os riscos psicossociais emergentes relacionados com a 
segurança e a saúde no trabalho», os quais estabelecem que uma consequência do 
envelhecimento da população e do aumento da idade da reforma é a população activa da 
Europa estar mais velha. Os peritos que participaram na previsão afirmam que os 
trabalhadores idosos são mais vulneráveis aos perigos resultantes das más condições de 
trabalho do que os trabalhadores mais jovens. A indisponibilidade de oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para os trabalhadores mais velhos também aumenta as 
exigências mentais e emocionais que lhes são impostas. Esta situação pode afectar a sua 
saúde e aumentar a probabilidade de ocorrerem acidentes de trabalho. 
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 A fim de promover um trabalho saudável e seguro ao longo de uma vida profissional 
prolongada, há que oferecer boas condições de trabalho e adaptá-las às necessidades de 
cada trabalhador, incluindo os mais velhos. (AESST, FACTS 74 - ) 
 
A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho tem vindo a desenvolver um 
conjunto de acções para o combate aos riscos psicossociais, a última das quais ocorreu nos 
anos de 2014 e 2015 com a designação de «Locais de trabalho seguros e saudáveis 2014-
2015» tendo como base os seguintes objectivos objetivos-chave: 

 aumentar a sensibilização para o crescente problema do stresse e dos riscos 
psicossociais relacionados com o trabalho; 

 fornecer ferramentas e orientações simples e práticas, e promover a sua utilização 
na gestão dos riscos psicossociais e do stresse no local de trabalho; 

 destacar os efeitos positivos da gestão dos riscos psicossociais e do stresse no local 
de trabalho, nomeadamente do ponto de vista económico. 
 

Esta campanha deu origem a várias actividades desenvolvidas pelos vários países da União 
Europeia, incluindo Portugal, e o seu impacto foi decisivo na realização do presente estudo 

 

3.1 As causas e as consequências dos riscos psicossociais 

 
Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (AESST), os riscos 
psicossociais estão associados às consequências psicológicas, físicas e sociais adversas 
resultantes de uma organização e uma gestão desfavoráveis no local de trabalho, bem 
como de um contexto social negativo no trabalho, incluindo, entre outras, as seguintes: 

 trabalho excessivamente exigente e/ou tempo insuficiente para concluir as tarefas; 

 exigências contraditórias e falta de clareza relativamente ao papel a desempenhar 
pelo trabalhador; 

 desadequação entre as exigências do trabalho e as competências do trabalhador 

 a subutilização das competências de um trabalhador pode ser, para este, uma fonte 
de stresse tão grande como o facto de lhe exigirem respostas que não está apto a 
dar; 

 falta de envolvimento na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de 
influência sobre a forma como o trabalho é realizado; 

 trabalhar sozinho, especialmente quando em contacto com elementos do público 
ou clientes, e/ou ser sujeito a violência por parte de um terceiro suscetível de 
assumir a forma de agressão verbal, atenção sexual indesejada ou violência física 
potencial ou real; 

 falta de apoio por parte das chefias e dos colegas e fracas relações interpessoais; 

 assédio psicológico ou sexual no local de trabalho — comportamento vitimizador, 
humilhante, prejudicial ou ameaçador da parte de superiores hierárquicos ou 
colegas em relação a um trabalhador ou grupo de trabalhadores; 

 distribuição injusta do trabalho, ou das recompensas, promoções ou oportunidades 
de carreira; 

 comunicação ineficaz, mudanças organizativas mal geridas e insegurança no 
emprego; 

 dificuldades em conjugar os compromissos no trabalho e em casa. 
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É importante salientar, que os riscos psicossociais não devem ser confundidos com um 
ambiente de trabalho saudável e exigente, que apoia os trabalhadores, estimulando e 
incentivando ao máximo o seu desenvolvimento e desempenho, em função das suas 
capacidades. (EU-OSHA) 
 
As consequências para os trabalhadores e para as organizações estão também 
identificadas pela AESST, que as identifica como sendo: 
 

 A nível da organização: absentismo, presentismo, elevada rotatividade do pessoal, 
incumprimento de horários, problemas disciplinares, produtividade reduzida, 
acidentes, incidentes, custos de compensação, subida de prémios de seguro, etc. 

 

 A nível individual: reações emocionais (irritabilidade, ansiedade, perturbações do 
sono, depressão, hipocondria, alienação, esgotamento, problemas ao nível das 

      relações familiares);. reações cognitivas (dificuldades de concentração, de 
memória, de aprendizagem e de decisão); reações comportamentais (abuso de 
drogas, álcool e tabaco; comportamento destrutivo) e reações fisiológicas 
(perturbações lombares, défice imunitário, úlceras, problemas cardíacos, 
hipertensão). 

 
 

3.2 Enquadramento legal e obrigações dos empregadores 

 
A prevenção dos riscos psicossociais em Portugal, e dos outros riscos profissionais, tem 
como base jurídica as directivas comunitárias e a legislação nacional referentes à 
segurança e saúde no trabalho. Indicamos infra alguns dos principais documentos. 

 

 Constituição da Republica Portuguesa 
 

 Diretiva-Quadro nº89/391/CEE - relativa à saúde e segurança 
no trabalho 
 

 Diretiva do Conselho 90/270/CEE, de 29 de maio de 1990, relativa às pescrições 
mínimas de segurança e saúde, respeitantes ao trabalho com equipamentos 
dotados de visor 
 

 Lei nº59/2008, de 11 de setembro que aprova o regime do 
contrato de trabalho em funções publicas (capitulo XIII segurança, 
higiene e saúde no trabalho) 
 

 Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho 
 

 Lei nº102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei nº 3/2014 de 28 de Janeiro, 
que estabelecem o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 
trabalho; 
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A Constituição da República Portuguesa estabelece, nas alíneas b, c e d, do ponto 1 do 
artigo 59º (direitos dos trabalhadores), que todos os trabalhadores têm direito a:  

“b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a 
facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional 
com a vida familiar;  
c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde;  
d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho (…)” 
 

A Directiva 89/391/CEE, relativa à introdução de medidas destinadas a promover a 
melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores no trabalho (Directiva-Quadro) foi 
transposta para a legislação nacional em todos os Estados-Membros da EU 
O Artigo 5 º da Directiva-Quadro afirma que: “O empregador tem o dever de garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores em todos os aspetos relacionados com trabalho.” 
De acordo com o artigo 6 º da Directiva-Quadro, o empregador “deve avaliar os riscos que 
não possam ser evitados” e, de acordo com o artigo 9 º, “a entidade patronal deverá 
possuir uma avaliação dos riscos para a segurança e saúde no trabalho, incluindo os 
suportados por grupos de trabalhadores expostos a riscos específicos “ 
 
A Diretiva do Conselho 90/270/CEE estabelece no ponto 1, do artigo 3º que 
“ As entidades patronais devem proceder à análise dos postos de trabalho destinada a 
avaliar as condições de segurança e de saúde, (…) nomeadamente no que respeita aos 
possíveis riscos para a visão, aos problemas físicos e problemas de tensão mental”. 
 
COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO CONSELHO E AO PARLAMENTO EUROPEU, que 
transmite o acordo-quadro europeu sobre assédio e violência no trabalho 
O acordo-quadro europeu sobre assédio e violência no trabalho (2007), estabelece… 
(…) 
“O acordo visa prevenir e, sempre que necessário, gerir problemas de intimidação, 
assédio sexual e violência física no local de trabalho. Condena todas as formas de assédio 
e violência e reitera a obrigação dos empregadores de protegerem os seus trabalhadores 
contra este tipo de ocorrências. As empresas da Europa são convidadas a adoptar uma 
política de tolerância zero relativamente a este tipo de comportamentos e a definir 
procedimentos para lidar com eventuais casos de assédio e violência.” 
(…) 
 
A Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro (regime jurídico da promoção da segurança e 
saúde no trabalho), alterada pela Lei nº 3/2014 de 28 de Janeiro, estabelecem, no artigo 
15º, como obrigações do empregador:  
 
“Assegurar aos trabalhadores condições de segurança e de saúde em todos os aspectos 
do seu trabalho”; 
“Zelar, de forma continuada e permanente, pelo exercício da actividade em condições de 
segurança e de saúde para o trabalhador, tendo em conta os seguintes princípios gerais 
de prevenção: 
(…) 
 “Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, físicos e 
biológicos e aos factores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e 
saúde do trabalhador”  
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“Adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à concepção dos 
postos de trabalho, à escolha de equipamentos de trabalho e aos métodos de trabalho e 
produção, com vista a, nomeadamente, atenuar o trabalho monótono e o trabalho 
repetitivo e reduzir os riscos psicossociais”. 
 
Por sua vez a lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do Código do 
Trabalho, estabelece no artigo 29º que: 
 
“Entende -se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em 
factor de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio 
emprego, trabalho ou formação profissional, com o objectivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, 
hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador”  
 
“À prática de assédio aplica -se o disposto no artigo anterior (Artigo 28.º) “A prática de 
acto discriminatório lesivo de trabalhador ou candidato a emprego confere -lhe o direito a 
indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, nos termos gerais de direito”. 
 
“Constitui contra -ordenação muito grave a violação do disposto neste artigo”. 

 

4. Objetivos e limitações 

4.1 Objetivos 

 
Os objectivos estabelecidos para este estudo identificam-se com alguns dos estabelecidos 
pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, para a campanha dos anos 
de 2014/2015, esão os seguintes: 

 Melhorar a compreensão do stresse e dos riscos psicossociais relacionados com o 
trabalho e prevenir as suas consequências negativas; 

 Identificar os factores de riscos psicossociais a que os trabalhadores da PT 
Portugal estão expostos, através da sua perceção sobre os mesmos; 

 Identificar medidas de prevenção dos riscos psicossociais e apresentá-las à 
administração da PT Portugal/Altice, para que sejam desenvolvidas acções que 
melhorem o ambiente de trabalho na empresa. 

 

4.2 Limitações e benefícios 

 
Este estudo apresenta algumas limitações significativas que passamos a identificar: 

 O facto de o estudo ser desenvolvido por um sindicato numa empresa em que os 
sindicatos estarão divididos por divergências ideológicas e comportamentais e em 
que, mais de metade dos trabalhadores, não estão sindicalizados; 

 Impossibilidade de chegar a mais de metade dos trabalhadores da empresa; 

 Falta de informação documentada, nomeadamente no que se refere à realização 
da avaliação de riscos psicossociais, baixas médicas motivadas por problemas de 
saúde mental, acesso dos trabalhadores a acompanhamento por psicólogos, de 
entre outros; 
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 A amostra envolve um número relativamente reduzido de trabalhadores. 
 

Estas limitações não nos permitem efectuar uma avaliação de riscos rigorosa, que aliás 
terá que ser feita pela empresa, pelo que, no ponto 8, nos limitamos a dar alguns 
exemplos indicativos da estimação e valoração do risco, na determinação dos níveis de 
risco e de intervenção, para alguns dos factores de riscos, em que identificámos uma 
maior exposição dos trabalhadores. 
 
No entanto, estudo fornece-nos indicadores importantes sobre a situação na PT 
Portugal, no que respeita ao ambiente social de trabalho, e que alertam para a 
necessidade de realizar um estudo mais generalizado e aprofundado, desenvolvido 
pela empresa, com o envolvimento do Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho. 

5. Metodologias aplicadas 
 

Para a análise da exposição dos trabalhadores aos factores de riscos psicossociais 
recorremos à aplicação do Questionário Psicossocial de Copenhaga (COPSOQ II), 
inicialmente desenvolvido e validado por Kristensen e Borg (2003), com a colaboração 
do Instituto Nacional Dinamarquês para a Saúde Ocupacional, em Copenhaga e 
posteriormente reformulado, em 2007 (Pejtersen et., al., 2010). 

Aplicámos a versão média, habitualmente destinada ao uso por profissionais de saúde 
ocupacional, na avaliação de riscos, planificação e inspecção. 

O COPSOQ apresenta-se como um instrumento multidimensional, numa metodologia 
tripartida. Trata-se de um poderoso instrumento que reúne consenso internacional 
quanto à sua validade, modernidade e compreensibilidade na avaliação de muitas das 
mais relevantes dimensões psicossociais inerentes ao contexto laboral (Silva, 2006). 

A tradução da versão inglesa para português foi efectuada pelo Instituto de Letras e 
Ciências Humanas da Universidade do Minho, após autorização dos autores da versão 
original. 

Para os trabalhadores acederem e responderem ao questionário disponibilizámos uma 
ferramenta informática, com garantias de total confidencialidade, assegurando a 
segurança e a protecção através da aplicação da norma ISO 27001 (padrão e referência 
Internacional para a gestão da Segurança da informação). 

Para exemplificar algumas situações, em matéria de avaliação de riscos, aplicámos o 
método SSARA – Sistema Simplificado de Avaliação de Riscos de Acidente, criado e 
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho de Espanha 
(INSHT) e adaptado aos riscos psicossociais por Neto, 2014. 
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6. Caraterização da população 

6.1 Caraterização geral 

 

A PT Portugal é um grupo empresarial que desenvolve a sua actividade na área das 
comunicações e multimédia, que tem nos seus quadros cerca de 9600 trabalhadores. 

A MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, tem ao seu serviço, em 31 de 
dezembro de 2015, 8673 trabalhadores. Não dispomos de dados das outras empresas 
do grupo.  

O questionário foi divulgado a cerca de 5000 trabalhadores, teve 2160 visitas, 1237 
consultas, 163 trabalhadores iniciaram as respostas mas não concluíram e 754 
trabalhadores (as) responderam à totalidade do questionário. 

 

6.2 Caraterização específica dos respondentes ao questionário COPSOQII 

 

6.2.1 Empresa onde presta serviço 

 

Empresa Frequência Percentagem 

 Fundação PT 
 

4 0.5 % 

 PT ACS 
 

5 0.7 % 

 MEO 
 

695 92.2 % 

 PT Data Center 
 

8 1.1 % 

 

PT Cloud e Data 
Center 

 

3 0.4 % 

 PT Contact 
 

28 3.7 % 

 Altice-Labs 
 

3 0.4 % 

 PT Previsão 
 

1 0.1 % 

 PT Sales 
 

7 0.9 % 
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6.2.2. Género 

Género Frequência Percentagem 

 Feminino 
 

205 27.2 % 

 Masculino 
 

549 72.8 % 

6.2.3. Nível académico 

Formação  Frequência Percentagem 

 Ensino Básico 
 

15 2.0 % 

 Ensino Secundário 
 

305 40.5 % 

 Curso Profissional 
 

81 10.7 % 

 Bacharelato 
 

39 5.2 % 

 Licenciatura 
 

219 29.0 % 

 Pós-graduação 
 

39 5.2 % 

 Mestrado 
 

55 7.3 % 

 Doutoramento 
 

1 0.1 % 

6.2.4. Faixa etária 

Escalões etários Frequência Percentagem 

 Até 25 anos 
 

6 0.8 % 

 26 - 30 anos 
 

45 6.0 % 

 31 - 35 anos 
 

54 7.2 % 

 36 - 40 anos 
 

93 12.3 % 

 41 - 45 anos 
 

118 15.6 % 

 46 - 50 anos 
 

156 20.7 % 

 51 - 55 anos 
 

147 19.5 % 

 Mais de 55 anos 
 

135 17.9 % 



 
15 

 

 

6.2.5. Antiguidade na empresa 

Nº de anos Frequência Percentagem 

 2 a 10 anos 
 

122 16.2 % 

 11 a 15 anos 
 

95 12.6 % 

 16 a 20 anos 
 

98 13.0 % 

 21 a 30 anos 
 

285 37.8 % 

 > 30 anos 
 

154 20.4 % 

 

6.2.6. Vínculo 

Vínculo Frequência Percentagem 

 Efetivo 
 

727 96.4 % 

 

Contrato 
a termo 

 

18 2.4 % 

 Cedido 
 

5 0.7 % 

 Outra 
 

4 0.5 % 

6.2.7. Categoria profissional 

Categoria Frequência Percentagem 

 Consultor Sénior 
 

90 11.9 % 

 Consultor 
 

170 22.5 % 

 Téc. Superior 
 

232 30.8 % 

 Téc. Especialista 
 

223 29.6 % 

 Técnico 
 

39 5.2 % 
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6.2.8. Local onde habitualmente é desenvolvida a atividade 

Local habitual Frequência Percentagem 

 

Em instalações 
no Grupo PT 

 

540 71.6 % 

 No exterior 
 

67 8.9 % 

 Ambos 
 

136 18.0 % 

 

Outro local, 
qual? 

 

11 1.5 % 

 

6.2.9. Actividade principal 

Funções/atividades Frequência Percentagem 

 

Funções 
administrativas 

 

173 22.9 % 

 

Funções 
comerciais 

 

53 7.0 % 

 Funções técnicas 
 

376 49.9 % 

 

Atendimento 
público 

 

5 0.7 % 

 

Atendimento / 
contacto 
telefónico 

 

38 5.0 % 

 

Funções de 
coordenação / 
chefia 

 

62 8.2 % 

 

Outras funções, 
quais? 

 

47 6.2 % 

 

4 trabalhadores assumiram não terem funções atribuídas 
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7. Aplicação do COPSOQ II - Identificação de factores de risco e de riscos 

psicossociais – Análise dos resultados do questionário 

 
Com o questionário COPSOQ aplicado aos trabalhadores, pretendemos identificar a 
sua exposição a factores de riscos psicossociais relacionados com 8 dimensões 
(exigências laborais, organização de trabalho e os seus conteúdos, relações sociais e de 
liderança, interface trabalho indivíduo, valores no local de trabalho, personalidade, 
saúde e bem estar e comportamentos ofensivos), divididas em 29 escalas e 76 
perguntas. 
Para cada uma das escalas de factores de riscos, e antes dos quadros e da análise dos 
resultados, apresentamos uma explicação técnica sobre a importância da verificação 
daquelas escalas, na identificação da exposição aos riscos psicosssociais. 
 

7.1 Exigências laborais 

7.1.1 Exigências quantitativas/Ritmos de trabalho 

 
As exigências psicológicas quantitativas são definidas como a relação entre a 
quantidade de trabalho e o tempo disponível para o realizar. Se o tempo é 
insuficiente, colocam-se altas exigências tais como ritmos acelerados de trabalho, 
incapacidade de fazer as tarefas no horário habitual, atrasos e acumulação de 
trabalho e também pode implicar uma distribuição temporal irregular de tarefas. 
Podem também ocorrer situações em que exigências são limitadas ou escassas. 
Um grande número de pesquisas tem demonstrado que altas exigências 
quantitativas podem resultar em stresse e fadiga e estão na base de diversas 
doenças crónicas. Essas exigências podem constituir um risco para a saúde, tanto 
mais importante, quanto menores sejam as possibilidades de influência, 
oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e o apoio de colegas e 
superiores hierárquicos.  

Nos casos de poucas exigências, fala-se de sub estimulação das capacidades 
pessoais, o que também representa situações de risco para a saúde. 
(ISTAS21COPSOQ, 2004) 

Resultados da aplicação do questionário COPSOQ 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 
 
 

 Exigência quantitativas 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL   R.4,5

 A sua carga de trabalho acumu- N 76 159 239 203 77 754

  la-se por ser mal distribuída? % 10,1% 21,1% 31,7% 26,9% 10,2% 100% 37%

 Com que frequência não tem N 67 176 232 214 65 754

 tempo para completar todas as % 8,9% 23,3% 30,8% 28,4% 8,6% 100% 37%

 tarefas do seu trabalho?

 Precisa de fazer horas para além N 146 136 214 170 86 752

 do seu horário de trabalho? % 19,4% 18,1% 28,5% 22,6% 11,4% 100% 34%

 Ritmos de trabalho 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL    R.4,5

  Precisa de trabalhar muito N 32 56 243 265 158 754

  rapidamente? % 4,2% 7,4% 32,2% 35,1% 21,0% 100% 56%
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Destacamos que 37% dos trabalhadores consideram que, frequentemente ou 
sempre, não têm tempo para completar todas as tarefas do seu trabalho e que 
tem que fazer horas para além do seu horário normal e cerca de 31% e 32% 
responderem que isso se verifica às vezes. 
 
Salientamos também que 56 % dos trabalhadores responderam que, 
frequentemente ou sempre, têm que trabalhar muito rapidamente e 35% que o 
têm que fazer às vezes. 

 

7.1.2 Exigências cognitivas 

 
Cognição significa acção de conhecer, e as exigências cognitivas no trabalho 
tratam a tomada de decisão, ter novas ideias, memorizar, gerir conhecimentos e 
controlar muitas coisas ao mesmo tempo. 
Requisitos cognitivos não podem ser considerados nem «nocivos» nem 
especialmente benéficos do ponto de vista da saúde (…) (Adaptado de 
ISTAS21(COPSOQ), 2004). 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente  
 

Na resposta ao questionário 84% % dos trabalhadores responderam que, 
frequentemente ou sempre, o seu trabalho exige uma atenção constante. 
 

51 % dos trabalhadores respondentes considera que o seu trabalho requer que 
seja bom a propor novas ideias. 

42 % dos trabalhadores responderam que, frequentemente ou sempre, o seu 

trabalho exige decisões difíceis, e 34% consideram que o exige às vezes. 

 

7.1.3 Exigências emocionais 
 

As exigências emocionais incluem aquelas que afetam os nossos sentimentos, 

sobretudo quando eles exigem a nossa capacidade de compreender a situação de 

outras pessoas que também têm emoções e sentimentos que podem ser 

transferidos para nós(…) 

Pode ser um equilíbrio muito difícil, já que o trabalhador tem de tentar não se 

envolver na situação e não confundir os sentimentos, por exemplo, de seus 

clientes, pacientes ou alunos com os seus próprios. Adaptado de 

(ISTAS21(COPSOQ), 2004). 
 

 

 

 

 Exigências cognitivas 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL     R.4,5

  O seu trabalho exige uma atenção N 13 11 96 249 384 753

  constante? % 1,7% 1,5% 12,7% 33,1% 51,0% 100% 84%

  O seu trabalho requer que N 58 75 235 261 125 754

  seja bom a propor novas ideias? % 7,7% 9,9% 31,2% 34,6% 16,6% 100% 51%

  O seu trabalho exige que tome N 52 124 258 230 89 753

  decisões difíceis? % 6,9% 16,5% 34,3% 30,5% 11,8% 100% 42%
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Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 

58% dos trabalhadores responderam que, frequentemente ou sempre, o seu 
trabalho tem exigências emocionais para eles, sendo que 28 % consideram que tal 
se verifica às vezes. 

7.2 Organização de trabalho e conteúdos 

7.2.1 Influência no trabalho 
 

A influência no trabalho é ter margem de decisão, de autonomia em relação ao 
conteúdo e condições de trabalho (ordem, métodos utilizados, tarefas a realizar e 
quantidade de trabalho (...). A influência no trabalho é uma das dimensões 
centrais na relação com o meio ambiente psicossocial. Uma longa série de estudos 
têm mostrado que uma baixa influência sobre o trabalho aumenta o risco de 
várias doenças (cardiovasculares, psicossomática, perturbações músculo-
esqueléticas, de saúde mental (...), estresse, baixas por doença (…).  
Adaptado de (ISTAS21(COPSOQ), 2004). 

(…) a autonomia e controle na tomada de decisões e na utilização das próprias 

competências e criatividade, desperta o sentimento de que o indivíduo é 

pessoalmente responsável pelas consequências do trabalho que executa, o que 

resultará num maior grau de satisfação com o trabalho e compromisso com a 

organização (Silva & Ferreira, 2013 em Pinho, 2015). 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 

Destacamos que 57 % dos trabalhadores responderam que, nunca, quase nunca 
ou raramente, podem influenciar a quantidade de trabalho que lhe compete, 
sendo que 28% apenas o podem às vezes. 
48/% considera que, nunca, quase nunca ou raramente, tem alguma influência no 
tipo de tarefas que faz, sendo que 28% apenas o tem às vezes. 
25% responderam que nunca, quase nunca ou raramente têm um elevado grau de 
influência no seu trabalho, sendo que 28% apenas o tem às vezes. 
78% responderam que nunca, quase nunca ou raramente participam na escolha 
das pessoas com quem trabalham. 
 

 Exigências emocionais 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R. 4,5

 O seu trabalho exige emocional- N 29 77 210 265 172 753

  mente de si? % 3,9% 10,2% 27,9% 35,2% 22,8% 100% 58%

 Influência no trabalho 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R. 1-2

 Tem elevado grau de  N 75 110 207 280 82 754

 influência no seu trabalho % 9,9% 14,6% 27,5% 37,1% 10,9% 100% 25%

 Participa na escolha das N 431 159 107 48 9 754

 pessoas com quem trabalha? % 57,2% 21,1% 14,2% 6,4% 1,2% 100% 78%

 Pode influenciar a quantidade N 240 192 211 87 22 752

  de trabalho que lhe compete a si? % 31,9% 25,5% 28,1% 11,6% 2,9% 100% 57%

 Tem alguma influência sobre N 205 157 213 142 37 754

  os tipos de tarefas que faz? % 27,2% 20,8% 28,2% 18,8% 4,9% 100% 48%
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7.2.2 Possibilidades de desenvolvimento 
 

Avalia-se se o trabalho é fonte de oportunidades de desenvolvimento das 
habilidades e conhecimentos de cada pessoa. A realização de um trabalho deve 
permitir a aquisição de competências suficientes poucas ou muitas para executar 
as tarefas atribuídas, aplicar essas habilidades e conhecimentos e melhorá-los. Se 
pode realizar um trabalho criativo ou, pelo contrário, o trabalho pode ser 
rotineiro, repetitivo e monótono e não representa qualquer tipo de aprendizagem 
ou de crescimento (…) (ISTAS21(COPSOQ), 2004). 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 

16 % dos trabalhadores considera que nunca, quase nunca ou raramente o seu 
trabalho lhes exige que tenham iniciativa, enquanto 21% respondeu que isso se 
verifica às vezes..  
23% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente o seu 
trabalho lhe permite aprender coisas novas, e 29% que o permite às vezes. 

23% dos trabalhadores respondeu que, nunca, quase nunca ou raramente, o seu 

trabalho lhe permite a aplicação das suas habilidades e perícias, enquanto 27 % 

respondeu que lho permite às vezes. 

 

7.2.3 Significado do trabalho 
 

Ter o sentido do trabalho significa relacioná-lo com outros valores ou fins 
simplesmente instrumentais (estar ocupado e obter alguns benefícios 
económicos). As pessoas podem enfrentar de uma forma mais positiva para a 
saúde, as dificuldades que as afetam durante o horário de trabalho, se o trabalho 
é uma experiência significativa. Assim, o significado do trabalho pode ser visto 
como um fator de proteção, uma forma de adesão ao conteúdo do trabalho ou 
profissão (…)(ISTAS21(COPSOQ), 2004). 
A falta de significado do trabalho é considerado um dos factores stressantes 
básicos em relação às atividades humanas, e está relacionado com o mau estado 
da saúde, stresse e fadiga.  
Por outro lado, um elevado significado do trabalho pode até ser um fator de 
proteção contra outras exposições stressantes (ISTAS21(COPSOQ), 2004). 

 
 
 
 

 Possibilidades de desenvolvimento 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R. 1,2

 O seu trabalho exige que tenha N 52 69 159 323 151 754

 iniciativa? % 6,9% 9,2% 21,1% 42,8% 20,0% 100% 16%

   O seu trabalho permite-lhe N 68 105 217 259 105 754

   aprender coisas novas? % 9,0% 13,9% 28,8% 34,4% 13,9% 100% 23%

O seu trabalho permite-lhe usar N 81 95 205 268 105 754

as suas habilidades ou perícias? % 10,7% 12,6% 27,2% 35,5% 13,9% 100% 23%
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Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 
39% dos trabalhadores responderam que, nunca, quase nunca ou raramente se 
sentem motivados pelo seu trabalho, enquanto 32% se sente motivado às vezes. 
19 % consideram que, nunca, quase nunca ou raramente o seu trabalho é 
importante, enquanto que 21% se sente motivado às vezes 
Para 17% dos trabalhadores nunca, quase nunca ou raramente o seu trabalho tem 
significado para eles, enquanto para 21% se sente motivado às vezes. 

 

7.2.4 Compromisso face ao local de trabalho 
 

Aqui vamos concentrar-nos no envolvimento de cada pessoa na empresa e não no 
conteúdo do seu trabalho.  
(…) 
Existem algumas evidências que relacionam a integração na empresa com boa 
saúde e um baixo nível de stresse e fadiga, especialmente com esta última (…) 
(ISTAS21(COPSOQ), 2004) 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 

33% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente 
gostam de falar com os outros, sobre o seu local de trabalho e 19% consideram 
que nunca, quase nunca ou raramente sentem os problemas do local de trabalho 
como sendo também seus. 

 

7.3 Relações sociais e liderança 

7.3.1 Previsibilidade 

 
Esta dimensão refere-se ao fato de as pessoas precisarem de ter informação 
adequada, suficiente e atempada, para se adaptarem às mudanças que podem 
afetar a sua vida, caso contrário, aumentam os seus níveis de stresse. A falta de 
previsibilidade tem sido associada com os piores indicadores de saúde mental e 
vitalidade. Em matéria de emprego, precisamos de todas as informações 
necessárias para fazer bem o nosso trabalho, mas também precisamos conhecer 
com antecedência, futuras reestruturações, novas tecnologias ou novas tarefas. 
(ISTAS21(COPSOQ), 2004). 
  

Significado do trabalho 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.1,2

 O seu trabalho tem algum significado N 55 75 147 262 215 754

para si? % 7,3% 9,9% 19,5% 34,7% 28,5% 100% 17%

Sente que o seu trabalho é importante? N 67 74 160 248 204 753

% 8,9% 9,8% 21,2% 32,9% 27,1% 100% 19%

Sente-se motivado e envolvido N 147 143 242 152 69 753

com o seu trabalho? % 19,5% 19,0% 32,1% 20,2% 9,2% 100% 39%

Compromisso face ao local de trabalho 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL Resp.1,2

 Gosta de falar com os outros sobre o  seuN 96 153 261 177 67 754

 local de trabalho? % 12,7% 20,3% 34,6% 23,5% 8,9% 100% 33%

 Sente que os problemas do seu local de N 57 88 204 271 133 753

 trabalho são também seus? % 7,6% 11,7% 27,1% 36,0% 17,7% 100% 19%
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Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 
62% dos trabalhadores consideram que nunca, quase nunca ou raramente são 
informados com antecedência sobre decisões importantes, mudanças ou planos 
para o futuro e 26% consideram que apenas o são às vezes. 
31% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente 
recebem toda a informação de que necessitam para fazerem bem o seu trabalho e 
41% consideram que a recebem às vezes. 
 

7.3.2 Recompensas (reconhecimento) 
 

Aqui é tratado o reconhecimento dos superiores pelo esforço para executar o 
trabalho, receber um apoio adequado e um tratamento justo no trabalho.  
(…)Adaptado de (ISTAS21(COPSOQ), 2004) 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 

43% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente o seu 
trabalho é reconhecido e apreciado pela hierarquia e 30% consideram que apenas 
o é às vezes. 
18% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente a 
hierarquia do seu local de trabalho os respeita e 26% consideram que apenas os 
respeita às vezes. 
28% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente são 
tratados de forma justa, no seu local de trabalho, enquanto 32% consideram que 
apenas o são às vezes. 
 

7.3.3 Transparência do papel laboral desempenhado 
 

Esta dimensão tem a ver com a definição do posto de trabalho. A definição clara 
do papel (ou papel a desempenhar) é uma das dimensões clássicos em psicologia 
social. Se o papel a desempenhar não está bem definido, pode vir a ser um fator 
muito stressante. 
 
 
 

 Previsibilidade 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R. 1,2

   No seu local de trabalho, é 

   informado com antecedência sobre N 211 258 198 78 8 753

   decisões importantes, mudanças ou % 28,0% 34,3% 26,3% 10,4% 1,1% 100% 62%

   planos para o futuro?

   Recebe toda a informação de que N 56 176 309 180 31 752

   necessita para fazer bem o seu % 7,4% 23,4% 41,1% 23,9% 4,1% 100% 31%
   trabalho?

 Recompensas (Reconhecimento) 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.1,2

      O seu trabalho é reconhecido e N 152 175 229 144 54 754

      apreciado pela hierarquia? % 20,2% 23,2% 30,4% 19,1% 7,2% 100% 43%

      A hierarquia do seu local de N 60 78 198 255 162 753

       trabalho respeita-o? % 8,0% 10,4% 26,3% 33,9% 21,5% 100% 18%

      É tratado de forma justa no seu N 87 121 237 206 101 752

       local de trabalho? % 11,6% 16,1% 31,5% 27,4% 13,4% 100% 28%
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A falta de clareza do papel relaciona-se especialmente com problemas de saúde 
mental, fadiga e sintomas cognitivos de stress. Por outro lado os postos de 
trabalho mal definidos são causa objectiva do desamparo dos trabalhadores e das  
trabalhadoras, perante as críticas dos seus superiores ou imposição de alterações 
não desejadas nas tarefas, ou condições de trabalho. 
Adaptado de (ISTAS21(COPSOQ), 2004) 
 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 
27% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente o seu 
trabalho apresenta objectivos claros e 30% consideram que apenas às vezes são 
apresentados. 
18% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente a 
sabe exactamente quais são as suas responsabilidades e 25% consideram que 
apenas o sabem às vezes. 
20% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente 
sabem exactamente o que é esperado de si, enquanto 29% consideram que 
apenas o sabem às vezes. 

 

7.3.4 Conflito de papéis laborais 
 

O conflito de papéis trata as exigências contraditórias que se apresentam no 
trabalho e dos conflitos de carácter profissional ou ético, quando as exigências do 
que temos que fazer entram em conflito com as normas e valores pessoais(…) 

O conflito de papéis no trabalho origina, principalmente, o aparecimento de 
sintomas comportamentais de stresse (irritabilidade, falta de iniciativa, etc.). 

Adaptado de (ISTAS21(COPSOQ), 2004) 

 

 

Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 

 Transparência do papel laboral

 desempenhado 1. N/QN 2. R 3. AV 4. F 5. Sempre TOTAL  R. 1,2

      O seu trabalho apresenta N 77 128 222 247 79 753

       objectivos claros? % 10,2% 17,0% 29,5% 32,8% 10,5% 100% 27%

      Sabe exactamente quais são as N 40 92 186 281 153 752

       suas responsabilidades? % 5,3% 12,2% 24,7% 37,4% 20,3% 100% 18%

       Sabe exactamente o que é N 56 91 218 251 137 753

       esperado de si? % 7,4% 12,1% 29,0% 33,3% 18,2% 100% 20%

 Conflitos de papéis laborais 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL   R.3,4,5

     Faz coisas no seu local de trabalho N 106 168 317 130 32 753

     em que uns concordam mas outros % 14,1% 22,3% 42,1% 17,3% 4,2% 100% 64%

     não?

    Por vezes tem que fazer coisas que N 57 129 330 190 48 754

    deveriam ser feitas de outra maneira? % 7,6% 17,1% 43,8% 25,2% 6,4% 100% 75%

    Por vezes tem que fazer coisas N 60 129 282 209 72 752

     que considera desnecessárias? % 8,0% 17,2% 37,5% 27,8% 9,6% 100% 75%
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64% % dos trabalhadores responderam que, fazem coisas no seu local de trabalho 
em que uns concordam mas outros não, sendo que 42% considera que isso 
acontece às vezes. 

75% dos trabalhadores responderam, têm que fazer coisas que deveriam ser 
feitas de outra maneira, enquanto 32% consideram que o fazem frequentemente 
e sempre. 

75% dos trabalhadores responderam que têm que fazer coisas que consideram 
desnecessárias enquanto 37% responderem que o fazem frequentemente ou 
sempre. 

 

7.3.5 Apoio social de colegas e de superiores 
 

O apoio social refere-se ao fato de receber o tipo de ajuda necessário e na 
momento certo, tanto das/os colegas de trabalho como das/os suas/seus 
superiores. (…) 
A ausência ou o fraco apoio social é uma das dimensões fundamentais em relação 
com os factores stressantes, e existe ampla literatura científica que relaciona a 
falta de apoio com mais stress, aumento de doenças e aumento da mortalidade. 
Adaptado de (ISTAS21(COPSOQ), 2004) 
 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 

16% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente o 
têm apoio dos seus colegas de trabalho e 35% consideram que apenas às vezes 
têm aquele apoio. 
 

17% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente os 
seus colegas estão dispostos a ouvi-los sobre os seus problemas de trabalho e 
31% consideram que apenas às vezes estão dispostos a ouvi-los. 
 

55% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente os 
seus superiores falam com eles sobre o seu desempenho laboral e 28% 
consideram que apenas falam às vezes. 

 

7.3.6 Qualidade da liderança 
 

O papel da liderança e da importância da qualidade da gestão para garantir o 
crescimento pessoal, motivação e bem-estar dos trabalhadores, é uma questão de 
importância crucial na literatura de gestão e direcção de recursos humanos, e, 
 

Apoio social de colegas e superiores 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R. 1,2

    Com que frequência tem apoio e N 37 80 264 267 106 754

    ajuda dos seus colegas de trabalho? % 4,9% 10,6% 35,0% 35,4% 14,1% 100% 16%

    Com que frequência os seus  N 40 91 232 286 104 753

    colegas estão dispostos a ouvi-lo (a) % 5,3% 12,1% 30,8% 38,0% 13,8% 100% 17%

    sobre os seus problemas de trabalho?

    Com que frequência o seu N 167 244 212 106 25 754

   superior fala consigo em relação % 22,1% 32,4% 28,1% 14,1% 3,3% 100% 55%

    ao seu desempenho laboral?



 
25 

 

 
 geralmente, tendem a recomendar mais o papel de líder, do que o de chefe, para 
as tarefas de gestão (…). 
Do ponto de vista da saúde, observou-se que a qualidade da gestão é um dos 
factores que apresentam uma relação clara com a saúde dos trabalhadores, e 
particularmente uma boa saúde mental, alta vitalidade e um baixo nível de stresse 
(…). Por outro lado, esta dimensão está intimamente relacionada com o 
acompanhamento (apoio social e apoio), mas aqui tem um sentido puramente 
instrumental relacionado com os superiores hierárquicos. Do ponto de vista da 
saúde, parece importante que os superiores imediatos realizem uma gestão do 
pessoal justa e democrática, responsável e visível. Adaptado de 
(ISTAS21(COPSOQ), 2004). 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 

Aqui destaca-se o facto de 41% dos trabalhadores responderem que, nunca, 
quase nunca ou raramente a sua chefia direta oferecer aos indivíduos e ao grupo 
boas oportunidades de desenvolvimento e 33% consideram que apenas as 
oferecem às vezes. 
34% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente a sua 
chefia direta dá prioridade à satisfação no trabalho e 31% consideram que apenas 
a dá às vezes. 
31% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente o a 
sua chefia direta é boa no planeamento do trabalho e 30% consideram que 
apenas a é às vezes. 
31% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente a sua 
chefia direta é boa a resolver conflitos e 32% consideram que apenas o é às vezes. 

 

7.4 Interface trabalho/ indivíduo 

7.4.1 Insegurança laboral 
 

Há fortes evidências de que a insegurança no emprego, a temporalidade e, em 
geral, a precariedade no emprego estão relacionadas com múltiplos indicadores 
de saúde, e revela especialmente a sua relação com acidentes de trabalho. 
Esta dimensão (…) não trata apenas dos aspectos relacionados com a insegurança 
contratual (o que representa uma fonte inegável de stresse e vários problemas de 
saúde relacionados a ele), trata também da insegurança sobre outras condições 
de trabalho: a mobilidade funcional e geográfica, mudanças no dia e horas de 
trabalho, salário e forma de pagamento e de carreira profissional. 
 

 Qualidade da liderança
 Em relação à sua chefia direta até R.1,2

 que ponto considera que… 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL

      Oferece aos indivíduos e ao grupo N 139 167 254 166 28 754

       boas oportunidades de % 18,4% 22,1% 33,7% 22,0% 3,7% 100% 41%
       desenvolvimento?

      Dá prioridade à satisfação no N 117 136 234 198 67 752
       trabalho? % 15,6% 18,1% 31,1% 26,3% 8,9% 100% 34%

      É bom/a no planeamento do N 102 132 227 229 63 753
       trabalho? % 13,5% 17,5% 30,1% 30,4% 8,4% 100% 31%

     É bom a resolver conflitos? N 113 123 241 206 71 754

% 15,0% 16,3% 32,0% 27,3% 9,4% 100% 31%
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Por outro lado, alguns desses fatores são aspectos fundamentais (…) para prever 
os efeitos dos fatores psicossociais sobre a saúde dos trabalhadores. 
Adaptado de (ISTAS21(COPSOQ), 2004). 
 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 
Note-se que 84 % dos trabalhadores responderam que se sentem preocupados 
em ficarem desempregados, sendo que 62% o sentem frequentemente ou 
sempre. 

 

7.4.2 Satisfação no trabalho 

 
A satisfação no trabalho é uma medida geral para a qualidade do ambiente de 
trabalho, que tem sido utilizado em centenas de investigações. A baixa satisfação 
no trabalho está relacionada com quase tudo que se possa imaginar: stress, 
esgotamento, ausências do trabalho, falta de crescimento pessoal, problemas de 
saúde, consumo de drogas, baixa produtividade, etc. No entanto, lembre-se que o 
conceito de (in) satisfação no trabalho não é um conceito bem definido, que é 
baseado nas expectativas. Pode-se dizer que a (in) satisfação no trabalho é um 
tipo de indicador que é importante observar, mas não dá nenhuma resposta por si 
mesmo; para poder concluir seria necessário observar também as expectativas, 
entre outros factores (ISTAS21(COPSOQ), 2004). 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 
51% dos trabalhadores responderam que, nunca, quase nunca ou raramente se 
sentem satisfeitos com as perspectivas de trabalho e 31% apenas às vezes se 
sentem satisfeitos. 
34% responderam que nunca, quase nunca ou raramente estão satisfeitos com as 
condições físicas do local de trabalho e 35% apenas o estão às vezes. 
38% nunca, quase nunca ou raramente estão satisfeitos com a forma como as 
suas capacidades são utilizadas e 39% estão apenas satisfeitos  às vezes. 
32% nunca, quase nunca ou raramente estão satisfeitos com o seu trabalho, de 
uma forma global, sendo que 39% apenas o estão às vezes. 

Insegurança laboral 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.3, 4,5

 Sente-se preocupado em ficar N 55 67 162 159 310 753

 desempregado? % 7,3% 8,9% 21,5% 21,1% 41,2% 100% 84%

Satisfação no trabalho 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL Resp.1,2

Em relação ao seu trabalho, no geral, quão satisfeito está com:

 As suas perspectivas de trabalho? N 177 204 234 117 22 754

% 23,5% 27,1% 31,0% 15,5% 2,9% 100% 51%

As condições físicas do seu local de 

trabalho  (equipamentos, espaço, 

qualidade 

N 113 144 267 192 38 754

 do ar, temperatura, iluminação, ruído, 

etc.)?
% 15,0% 19,1% 35,4% 25,5% 5,0% 100% 34%

 A forma como as suas capacidades são     

utilizadas? N 111 174 292 149 27 753

% 14,7% 23,1% 38,8% 19,8% 3,6% 100% 38%

 O seu trabalho de uma forma global? N 87 152 296 184 33 752

% 11,6% 20,2% 39,4% 24,5% 4,4% 100% 32%
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7.4.3 Conflito trabalho/família 
 

Ao nível do indivíduo, as dificuldades de conciliação trabalho-família, são fonte de 
stresse mental e físico, com consequências negativas sobre a saúde, perturbações 
no desempenho dos papéis, ansiedade, depressão e insatisfação. A nível 
organizacional provocam diminuição da produtividade, lentidão, absentismo, 
turnover, baixo moral, reduzida satisfação profissional. 
Promover a conciliação e reduzir a tensão entre esferas, torna-se assim não 
apenas uma forma de promover a igualdade entre homens e mulheres, mas 
também de promover a eficácia e eficiência organizacional, estimando-se os seus 
impactos em termos de melhoria dos níveis de satisfação, motivação e de 
produtividade.(Monteiro, em Neto, Areosa e Arezes, 2014).  

 

A vida fora do trabalho é importante não apenas por causa dos relacionamentos 
que aí se constroem, mas também devido às oportunidades necessárias para 
desligar e relaxar dos desafios do trabalho. Portanto, torna-se importante 
conseguir um equilíbrio adequado entre o trabalho e a vida familiar e pessoal (EU-
OSHA, 2014a). 
 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 

75 % dos trabalhadores responderam que sentem que o seu trabalho lhes exige 
muita energia o que acaba por afetar negativamente as suas vidas privadas, sendo 
que 42% sentem que tal se verifica frequentemente ou sempre, e 33% às vezes. 
 

73 % dos trabalhadores responderam que frequentemente ou sempre, sentem 
que o seu trabalho lhes exige muito tempo o que acaba por afetar negativamente 
as suas vidas privadas, sendo que 40% sentem que tal se verifica frequentemente 
ou sempre e 33% às vezes. 
 

69 % dos trabalhadores responderam que os seus amigos ou a sua família lhe 
dizem que trabalham de mais, dos quais 35% responderam frequentemente ou 
sempre, enquanto 34% responderem que lho dizem às vezes. 

 

7.5 Valores no local de trabalho 

7.5.1 Confiança horizontal  
 

Aqui pretende-se verificar-se até que ponto existe um bom ambiente social de 
trabalho e de confiança entre os trabalhadores e entre estes e os seus superiores 
hierárquicos. 
 

Conflito trabalho/família 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R. 4,5

 Sente que o seu trabalho lhe exige  N 50 139 247 207 111 754

 muita energia que acaba por afectar, % 6,6% 18,4% 32,8% 27,5% 14,7% 100% 42%

 negativamente, a sua vida privada?

 Sente que o seu trabalho lhe exige N 60 144 246 182 121 753

 muito tempo que acaba por afectar, % 8,0% 19,1% 32,7% 24,2% 16,1% 100% 40%

 negativamente, a sua vida privada?

 A sua família e os seus amigos N 69 160 259 173 93 754

 dizem-lhe que trabalha de mais? % 9,2% 21,2% 34,4% 22,9% 12,3% 100% 35%
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Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 
23 % dos trabalhadores responderam que frequentemente ou sempre os 
trabalhadores ocultam informação uns aos outros, 34% que consideram que 
ocultam às vezes e 43% que nunca, quase nunca ou raramente o fazem. 
 

17 % dos trabalhadores responderam que frequentemente ou sempre os 
trabalhadores ocultam informação à gestão, 32% que ocultam às vezes e 42% que 
nunca, quase nunca ou raramente o fazem. 
22% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente 
confiam uns nos outros, de forma geral, 37% que confiam às vezes e 41% que 
confiam frequentemente ou sempre. 

 

7.5.2 Confiança vertical 
Nesta dimensão pretende-se verificar-se até que ponto existe um bom ambiente 
social de trabalho e de confiança entre os trabalhadores s e os seus superiores 
hierárquicos. 

 

Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

17 % dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente a 
hierarquia confia nos seus trabalhadores para fazerem bem o seu trabalho, 34% 
responderam que confiam às vezes e 40% que confiam frequentemente ou 
sempre. 

20 % dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente a 
confiam na informação que lhe é transmitida pela gestão, 34% confia às vezes e 
46% que confia frequentemente ou sempre. 
 
27% dos trabalhadores responderam frequentemente ou sempre que a 
hierarquia oculta informação aos seus trabalhadores, 39% consideram que oculta 
às vezes e 34% que nunca, quase nunca ou raramente ocultam. 

 
 
 

 Confiança horizontal (entre pares) 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL     R.4,5 1,2 

  Os trabalhadores ocultam informação N 122 204 258 134 36 754

  uns aos outros? % 16,2% 27,1% 34,2% 17,8% 4,8% 100% 23%

 Os trabalhadores ocultam informsção à N 144 241 237 107 23 752

 gestão? % 19,1% 32,0% 31,5% 14,2% 3,1% 100% 17%

 Os trabalhadores confiam uns nos outros deN 53 110 279 254 58 754

 forma geral? % 7,0% 14,6% 37,0% 33,7% 7,7% 100% 22%

 Confiança vertical (na hierarquia) 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.1,2,4,5

 A hierarquia confia nos seus N 44 81 252 287 89 753

 trabalhadores para fazerem bem o % 5,8% 10,8% 33,5% 38,1% 11,8% 100% 17%

 seu trabalho?

Confia na informação que lhe é N 51 98 257 259 89 754

transmitida pela hirarquia? % 6,8% 13,0% 34,1% 34,4% 11,8% 100% 20%

 A hierarquia oculta informação aos N 94 163 291 146 59 753

 seus trabalhadores? % 12,5% 21,6% 38,6% 19,4% 7,8% 100% 27%
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7.5.3 Justiça e respeito 
 

Nesta dimensão pretende-se verificar se a perceção dos trabalhadores no que 
respeita à justiça e ao respeito manifestado pela gestão, na resolução de conflitos, 
no tratamento das suas sugestões e na distribuição do trabalho. 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 

28 % dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente os 
conflitos são resolvidos de uma forma justa, 46% responderam que o são às vezes 
e 26% que o são frequentemente ou sempre. 
 

45% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente as 
sugestões dos trabalhadores são tratadas de uma forma séria pela gestão, 36% 
considera que o são às vezes e 20% responderam que são tratadas de forma séria 
frequentemente e sempre. 

 

40% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente o 
trabalho é igualmente distribuído pelos trabalhadores, 37% responderam que o é 
às vezes e 23% que é distribuído igualmente frequentemente ou sempre. 

 

7.5.4 Comunidade social no trabalho 
 

(…) Aqui examinamos a qualidade das relações entre os trabalhadores, o que 

representa a componente emocional do apoio social. Como a maior parte das 

pessoas adultas passam muito do seu tempo no local de trabalho, é de grande 

importância o estado de ânimo e do clima neste lugar. (…) 

Não ser parte de um grupo no local de trabalho tem sido relacionado com o 

stresse, fadiga e problemas de saúde (…) Adaptado de (ISTAS21(COPSOQ), 2004). 

“Melhorar o apoio social pode ser um dos elementos mais importantes nas 

estratégias de prevenção. Isso é importante para facilitar as relações sociais no 

trabalho (sem relações sociais não pode existir apoio social) e facilitar as 

condições ambientais e organizacionais que fomentem a cooperação e ajuda 

mútua entre colegas e entre superiores e trabalhadores. Introduzir melhorias na 

qualidade da liderança e no apoio também pode significar o aumento do apoio 

social. Por outro lado, formas de organização que impliquem uma maior 

concorrência entre os trabalhadores levam à deterioração significativa do apoio 

social”. (S. Moncada, C. Llorens, T. S. Kristensen, 2004). 

 
 
 

 Justiça e respeito 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.1,2

 Os conflitos são resolvidos de uma N 64 146 346 160 38 754

 forma justa? % 8,5% 19,4% 45,9% 21,2% 5,0% 100% 28%

 As sugestões dos trabalhadores são N 117 220 268 125 24 754

 tratadas de uma forma séria pela gestão? % 15,5% 29,2% 35,5% 16,6% 3,2% 100% 45%    

 O trabalho é igualmente distribuído N 121 178 280 138 35 752

  pelos trabalhadores? % 16,1% 23,7% 37,2% 18,4% 4,7% 100% 40%
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Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 

69% dos trabalhadores responderam que, frequentemente ou sempre existe um 
bom ambiente de trabalho entre si e os seus colegas, tendo 21% respondido que 
tal existe às veze e 9% responderam que não existe nunca, quase nunca ou 
raramente. 
63% dos trabalhadores responderam que frequentemente ou sempre existe uma 
boa cooperação entre os colegas de trabalho, 25% que às vezes existe e 12% que 
nunca, quase nunca ou raramente existe  
25% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente, no 
seu local de trabalho, se sentem parte de uma comunidade, 27% que se sentem 
às vezes e 48% responderam que frequentemente ou sempre se sentem parte de 
uma comunidade. 
 

7.6 Personalidade 

7.6.1 Auto eficácia 
 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

74% dos trabalhadores responderam que frequentemente ou sempre são capazes 
de resolver problemas se tentarem o suficiente, sendo que 23% responderam que 
são capazes às vezes. 

53% dos trabalhadores responderam que frequentemente ou sempre lhes é fácil 
seguir os seus planos e atingir os seus objectivos, sendo que 37% consideram que 
os seguem e atim às vezes. 

 

7.7 Saúde e bem estar  

7.7.1 Saúde Geral 
 

A boa saúde em geral está relacionada com o sentimento de grupo, qualidade de 
liderança, apoio social e previsibilidade. Pelo contrário, há pouca ou nenhuma 
relação entre o estado de saúde percebida e as exigências quantitativas, 
cognitivas e sensoriais. (S. Moncada, C. Llorens, T. S. Kristensen, 2004). 

 

 Comunidade social no trabalho 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL      R.1,2

     Existe um bom ambiente de N 22 48 161 324 199 754

     trabalho entre si e os seus colegas? % 2,9% 6,4% 21,4% 43,0% 26,4% 100% 9%

  Existe uma boa cooperação N 21 66 191 318 158 754

  entre os colegas de trabalho? % 2,8% 8,8% 25,3% 42,2% 21,0% 100% 12%

     No seu local de trabalho sente-se N 67 120 202 243 122 754

      parte de uma comunidade? % 8,9% 15,9% 26,8% 32,2% 16,2% 100% 25%

 Auto-eficácia 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.4,5

 Sou sempre capaz de resolver N 10 19 170 400 154 753

  problemas se tentar o suficiente. % 1,3% 2,5% 22,6% 53,1% 20,5% 100% 74%

 É-me fácil seguir os meus planos e N 30 70 253 314 85 752

 atingir os meus objectivos. % 4,0% 9,3% 33,6% 41,8% 11,3% 100% 53%
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7.7.2 Problemas em dormir 
 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 
 

40% dos trabalhadores responderam que, frequentemente ou sempre, nas 
últimas quatro semanas sentiu dificuldades em adormecer e 24% responderam 
que sentiram às vezes. 
 

41% dos trabalhadores responderam que frequentemente ou sempre, acordaram 
várias vezes durante a noite e depois não conseguiu adormecer novamente, 
sendo que 23% responderam que tal se verificou às vezes. 

 

7.7.3 Sintomas depressivos 

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 
40% dos trabalhadores responderam que, durante as últimas 4 semanas, 
frequentemente ou sempre, se sentiram tristes e 27% se sentiram tristes às vezes. 

 

39% dos trabalhadores responderam que durante as últimas 4 semanas, 
frequentemente ou sempre,  sentiram falta de interesse por coisas quotidianas e 
27% sentiram que tal se verificou às vezes. 

 

7.7.4 Stresse 
 

Esta escala trata das diferentes formas de comportamento que são 
frequentemente relacionadas com o stresse. (…) 
As escalas utilizadas para medir o stress foram desenvolvidos por Sven Setterlind 
e têm sido utilizadas numa longa série de investigações em vários países. (…) 
Sintomas comportamentais de stresse são especialmente relacionado com 
conflitos de papel e as exigências de ter que esconder sentimentos no trabalho 

Saúde geral
Excelent

e

Muito 

Boa

Razoáv

el

Deficitária

R.1,2,4

 Em geral sente que a sua saúde é: N 44 265 387 58 754

% 5,8% 35,1% 51,3% 7,7% 100% 92%

Com que frequência durante as últimas 4 semanas :

Problemas em dormir 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.4,5

 Sentiu dificuldades em adormecer? N 122 150 181 169 132 754

% 16,2% 19,9% 24,0% 22,4% 17,5% 100% 40%

 Acordou várias vezes durante a noite N 131 142 171 197 113 754

 e depois não conseguiu adormecer % 17,4% 18,8% 22,7% 26,1% 15,0% 100% 41%

 novamente?

Com que frequência durante as últimas 4 semanas:

Sintomas depressivos 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.4,5

 Se sentiu triste? N 83 161 206 206 96 752

% 11,0% 21,4% 27,4% 27,4% 12,8% 100% 40%

Sentiu falta de interesse por coisas 

quotidianas? N 94 167 199 202 89 751

% 12,5% 22,2% 26,5% 26,9% 11,9% 100% 39%
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(S. Moncada, C. Llorens, T. S. Kristensen, 2004). 
 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 

54% dos trabalhadores responderam que, frequentemente ou sempre, nas 
últimas 4 semanas se sentiram irritados e 27% responderam que se sentiram às 
vezes. 

 

55% dos trabalhadores responderam que, frequentemente ou sempre, durante as 
últimas 4 semanas, se sentiram ansiosos, sendo que 26% responderam que se 
sentiram às vezes. 
 

 7.7.5 Burnout 
 

Existem diferentes conceptualizações e modelos teóricos que explicam o burnout 

como um estado final de um processo de lento esgotar dos recursos perante as 

exigências no trabalho, traduzido em exaustão física e emocional, atitudes cínicas 

e indiferentes para com os outros no trabalho e diminuição da auto eficácia e 

realização pelo trabalho (Queirós, Gonçalves e Marques, 2014). 

Com estas perguntas pretendemos verificar a percepção dos trabalhadores, no 

que respeita aos efeitos das principais características do Burnout, a exaustão física 

e a exaustão mental.  

 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 
75% dos trabalhadores responderam que, durante as últimas 4 semanas, se 
sentiram fisicamente exaustos, sendo que 42% o terão sentido frequentemente 
ou sempre e 33% às vezes. 
77% dos trabalhadores responderam que durante as últimas 4 semanas se 
sentiram emocionalmente exaustos, sendo que 50% o terão sentido 
frequentemente ou sempre e 27% às vezes. 

 
 
 
 
 
 

Com que frequência durante as últimas 4 semanas:

Stresse 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.4,5

 Se sentiu irritado? N 38 106 206 267 136 753

% 5,0% 14,1% 27,4% 35,5% 18,1% 100% 54%

 Se sentiu ansioso? N 42 97 196 263 154 752

% 5,6% 12,9% 26,1% 35,0% 20,5% 100% 55%

Com que frequência durante as últimas 4 semanas:

Burnout 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL R.4,5

 Se sentiu fisicamente exausto? N 70 121 247 218 98 754

% 9,3% 16,0% 32,8% 28,9% 13,0% 100% 42%

 Se sentiu emocionalmente exausto? N 56 112 206 250 128 752

% 7,4% 14,9% 27,4% 33,2% 17,0% 100% 50%
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7.8 Comportamentos ofensivos 
 

 
Legenda: 1.N/QN: Nunca/quase nunca; 2.Rar.: Raramente; 3.AV: Às vezes; 4.Freq.: Frequentemente 

 

16% dos trabalhadores responderam que, durante os últimos 12 meses, foram  
alvo de insultos ou provocações verbais, frequentemente, sempre e às vezes, 
sendo que 84% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou 
raramente o terão sido. 
 

3% dos trabalhadores responderam que, durante os últimos 12 meses, 
frequentemente, sempre e às vezes, foram expostos a assédio sexual indesejado, 
sendo que 97% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou 
raramente o terão sido. 
 

5% dos trabalhadores responderam que, durante os últimos 12 meses, 
frequentemente, sempre e às vezes, foram  expostos a ameaças de violência, 
sendo que 95% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou 
raramente o terão sido. 
 

4% dos trabalhadores responderam que, durante os últimos 12 meses, 
frequentemente, sempre e às vezes, foram  expostos a violência física, sendo que 
96% dos trabalhadores responderam que nunca, quase nunca ou raramente o 
terão sido. 

 

Note-se que 16% dos trabalhadores alvo de insultos ou provocações verbais é um 
número considerável, que deve ser tido muito em conta, na investigação futura e 
nas medidas de prevenção. 
Pese embora as baixas percentagens de exposição ao assédio sexual e violência, 
pelas implicações graves que podem ter na saúde dos trabalhadores, sugere-se 
que tenham uma atenção especial na determinação das medidas de prevenção. 
 

“As empresas da Europa são convidadas a adoptar uma política de tolerância 
zero relativamente a este tipo de comportamentos e a definir procedimentos para 
lidar com eventuais casos de assédio e violência. Estes procedimentos podem 
passar por uma fase informal, com a intervenção de alguém que beneficie da 
confiança da hierarquia e dos trabalhadores. As queixas devem ser analisadas e 
tratadas com celeridade. Há que respeitar os princípios de dignidade, 
confidencialidade, imparcialidade e igualdade de tratamento. Serão tomadas 
medidas adequadas contra os autores desses actos, que poderão ir da sanção 
disciplinar ao despedimento, e as vítimas serão assistidas na sua reinserção, se tal 
for necessário” – extracto do acordo-quadro europeu sobre assédio e violência 
no trabalho de 08/11/2007 
 

Comportamentos ofensivos

Nos últimos 12 meses, no seu local R.3,4,5

de trabalho: 1. N/QN 2. Rar. 3. AV 4. Freq. 5. Sempre TOTAL

Tem sido alvo de insultos ou provocações N 526 106 60 39 23 754

verbais? % 69,8% 14,1% 8,0% 5,2% 3,1% 100% 16%

Tem sido exposto(a) a assédio sexual N 711 20 9 3 10 753

indesejado? % 94,4% 2,7% 1,2% 0,4% 1,3% 100% 3%

 Tem sido exposto(a) a ameaças de N 681 32 18 13 10 754

 violência? % 90,3% 4,2% 2,4% 1,7% 1,3% 100% 5%

Tem sido exposto(a) a violência física? N 703 23 12 5 11 754

% 93,2% 3,1% 1,6% 0,7% 1,5% 100% 4%
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8. Exemplos de estimação e valoração dos riscos 

 
Com a aplicação do questionário COPSOQ II aos trabalhadores conseguimos a 
informação que nos permite determinar os níveis de exposição. 

Para exemplificar a estimação e valoração do risco e a partir daí estabelecer os níveis 

de risco e de intervenção, aplicámos o método SSARA – Sistema Simplificado de 

Avaliação de Riscos de Acidente, criado e desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Segurança e Higiene do Trabalho de Espanha (INSHT), aplicado aos riscos psicossociais, 

por Neto 2014 e utilizado com muita frequência, na área da Segurança e Saúde no 

Trabalho. 

Para estimarmos o Nível de Deficiência (ND), considerámos a informação disponível, 
não documentada, e que aponta para que a PT Portugal embora tenha efetuado a 
avaliação geral dos riscos profissionais, não realizou a avaliação dos riscos psicossociais 
(RPSS), promove sessões de sensibilização sobre os RPSS, mas não acções de 
formação, e disponibiliza apoio psicológico, quando solicitado. Considerámos ainda a 
informação disponível, também não documentada, e que indica que tem havido um 
aumento considerável das baixas médicas decorrentes de problemas de saúde mental.  
O ND 6 corresponde a uma situação deficiente, numa empresa em que a situação é a 
antes referida quanto à avaliação de riscos, à formação sobre riscos psicossociais e ao 
apoio psicossocial. 
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Os Níveis de Exposição são encontrados a partir da percentagem de respostas às situações 
mais negativas do questionário. O NE I corresponde a uma exposição esporádica, o NE 2 a 
uma exposição ocasional, o NE 3 a uma exposição frequente e o NE 4 a uma exposição 
continuada. 
 
Os Níveis de Probabilidade (NP=NE x ND), situados entre 24 e 40 indicam uma 
probabilidade muito alta de se materializarem os riscos, correspondendo a uma situação 
deficiente com exposição continuada. No intervalo entre 12 e 18, temos uma 
probabilidade alta de se materializarem os riscos, correspondendo a uma situação 
deficiente com exposição frequente ou ocasional. O NP 6 corresponde a uma situação 
deficiente. 
 
Os Níveis de Consequências (NC) de 25, são graves (situações de desgaste físico e mental, 
incapacidade temporária, agressões e alguns efeitos na actividade laboral, com atrasos e 
sobrecarga sobre outros trabalhadores e necessidade de acompanhamento psicossocial) 
os NC de 60 são muito graves (situações de depressão, esgotamento, outras lesões e 
agressões violentas, com ausência prolongada de trabalhadores, necessidade de 
acompanhamento psicossocial, etc.). 
 

                         EXEMPLO DE ESTIMAÇÃO E VALORAÇÃO DO RISCO - MÉTODO SSARA

   ND: Nível de deficiência, NE: Nível de Exposição, NP: Nível de Probabilidade (NP=NE x ND)

         NC: Nível de Consequências, NR: Nível de Risco (NR= NP x NC), NI: Nível de intervenção 

Significado do Nível

Fatores de Risco Risco ND NE NP NC NR NI de Intervenção

Distribuição inadequada de carga de trabalho   6 3 18 25 450 II Corrigir e adotar 

Tempo insuficiente para realizar tarefas (P2) Stresse 6 3 18 25 450 II medidas de controlo

Fazer horas para além do horário de trabalho (P3) Fadiga 6 3 18 25 450 II (C-AMC)

Ritmo de trabalho elevado Desgaste físico 6 4 24 25 600 I Situação crítica.

Exigências emocionais elevadas mental - Stresse 6 4 24 25 600 I Correção urgente

Ausência de controlo sobre o trabalho Desgaste físico 6 3 18 25 450 II Corrigir + AMC

Não influência na quantidade de trabalho mental - Stresse 6 4 24 25 600 I

Ausência de controlo influência sobre  tarefas 6 3 18 25 450 II

Falta de objetivos no trabalho           Fadiga 6 3 18 25 450 II Corrigir e adotar 

Indefinição de responsabilidades     Stresse 6 2 12 25 300 II medidas de controlo

Não saber o que é esperado de cada um     6 2 12 25 300 II (C-AMC)

Ausência de reconhecimento do trabalho 6 3 18 25 450 II

Falta de apoio social de superiores     Stresse, fadiga 6 4 24 25 600 I

Inseguraça laboral, Situação crítica.

Receio de ficar desempregado/precariedade,       (P57)Stresse 6 4 24 25 600 I Correção urgente

mobilidade funcional e geogáfica

Dificuldades de conciliação entre a vida Desgaste físico 6 3 18 25 450 II Corrigir e adotar 

profissional, pessoal e familiar mental - Stresse medidas de controlo

Problemas em dormir Stresse 6 3 18 60 1080 I

Exaustão física Situação crítica.

Exaustão física e Exaustão emocional e emocional 6 3 18 60 1080 I Correção urgente

Burnout

Manifestações de irritação Stresse 6 4 24 60 1440 I

Manifestações de ansiedade Stresse 6 4 24 60 1440 I Situação crítica.

Tristeza Stresse 6 3 18 60 1080 I Correção urgente (CE)

Desinteresse por atividades quotidianas Depressão 6 3 18 60 1080 I

Vítima de insulto e provocações verbais Assédio moral 6 2 12 60 720 I Situação crítica - CE

Assédio sexual indesejado Assédio sexual 6 1 6 60 360 II Corrigir r adotar

Ameaças de violência Assédio 6 1 6 60 360 II medidas de controlo

Violência física Violência 6 1 6 60 360 II
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9. Conclusões e Medidas de Prevenção 
 

Apesar das limitações identificadas, o presente estudo apresenta alguns dados que indiciam 
a exposição dos trabalhadores aos factores de riscos psicossociais, com uma probabilidade 
alta de provocar danos, com consequências graves para a saúde dos trabalhadores (física e 
mental), e pode ter reflexos muito negativos em toda a empresa, na sua actividade e nos 
resultados dos negócios. 

 

9.1 Indícios mais significativos da exposição dos trabalhadores aos 

factores de risco e riscos psicossociais 
 

Constatamos que existem níveis de exposição continuada e frequente, que indiciam 
uma situação perigosa nos vários factores de riscos psicossociais, nomeadamente: 
sobrecarga de trabalho, tempo insuficiente para realizar as tarefas, ritmos de trabalho 
elevados, altas exigências emocionais, baixa Influência sobre o trabalho, falta de 
significado do trabalho, e muitos outros, originando riscos com consequências 
negativas para os trabalhadores e para a empresa, em particular o stresse, o desgaste 
físico e mental, o burnout e outros. 

Nos quadros seguintes (1 a 6), apresentamos os níveis de exposição mais significativos 
aos factores de riscos, e riscos, tendo em conta a percentagem de respondentes às 
perguntas do questionário. 

Quadro 1 

 

Nº 
 

Fatores de risco 
psicossociais  

 

Riscos associados 
 

Exposição dos trabalhadores de 
acordo com as respostas ao 
questionário COPSOQII 

 
 
1 

Exigências laborais 
 

 Sobrecarga de 
trabalho 

 

 
Stresse 
Desgaste físico e 
mental, stresse 
 

37% dos trabalhadores considera que a 
sua carga de trabalho se acumula 
frequentemente ou sempre, por ser mal 
distribuída e 32% considera que isso 
acontece às vezes. 

 
2 

 Tempo 
insuficiente para 
realizar as 
tarefas 

 

 
Fadiga, stresse, 
doenças diversas 

37% dos trabalhadores considera que, 
frequentemente ou sempre, não tem 
tempo para completar todas as tarefas do 
seu trabalho e 31% considera que isso 
acontece às vezes. 

 
3 

 

 Trabalho para 
além do horário 
normal 
 

 
Desgaste físico e 
mental 

34% dos trabalhadores, frequentemente 
ou sempre, precisa fazer horas para além 
do seu horário de trabalho. 29% considera 
que isso acontece às vezes. 
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Quadro 2 

 

Nº 
 

Fatores de risco 
psicossociais  

 

Riscos associados 
 

Exposição dos trabalhadores de 
acordo com as respostas ao 
questionário COPSOQII 

 
4 

 Ritmos de 
trabalho 
elevado 

 

Stresse 
Desgaste físico e 
mental 

56% dos trabalhadores considera que, 
frequentemente ou sempre, tem que 
trabalhar muito rapidamente,  

 
 
5 

 

 Elevadas 
exigências 
emocionais 

 

 
Desgaste físico e 
mental, stresse 

58% dos trabalhadores consideram, que 
frequentemente ou sempre, o trabalho 
tem exigências emocionais para eles, 
sendo que 28 % consideram que tal se 
verifica às vezes. 

 
 
 
 
6 

 
Organização de 
trabalho e 
conteúdos 
 

 Baixa Influência 
sobre o trabalho 

 

 
Stresse; 
Várias doenças 
(cardiovasculares, 
perturbações músculo-
esqueléticas, de saúde 
mental); 
 
Baixas por doença. 

 
57 % dos trabalhadores consideram que 
nunca, quase nunca ou raramente 
podem influenciar a quantidade de 
trabalho que lhe compete, sendo que 
28% apenas o pode às vezes. 
48/% considera que nunca, quase 
nunca ou raramente tem alguma 
influência no tipo de tarefas que faz, 
sendo que 28% apenas o tem às vezes. 

 
 
 
7 

 

 Falta de 
significado do 
trabalho 

 

 
Stresse; 
Desgaste físico e 
mental. 

 
39% dos trabalhadores consideram que 
nunca, quase nunca ou raramente se 
sentem motivados e envolvidos pelo 
seu trabalho enquanto 32% se sente 
motivado e envolvido às vezes 
 

 
 
 
 
 
8 

Relações sociais e 
liderança 
 
 
 

 Falhas de 
comunicação e  

 
 
 
 
 
 
Stresse; 

 

62% dos trabalhadores responderam 
que, nunca, quase nunca ou raramente 
são informados, no seu local de 
trabalho, com antecedência, sobre 
decisões importantes, mudanças ou 
planos para o futuro e 26% 
responderam que apenas o são às 
vezes. 

 
 
 

informação 
/Previsibilidade 
 
 

Desgaste físico e 
mental. 
 

31% dos trabalhadores responderam 
que nunca, quase nunca ou raramente 
recebem toda a informação de que 
necessitam para fazerem bem o seu 
trabalho e 41% consideram que a 
recebem às vezes. 
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Quadro 3 

 

Nº 
 

Fatores de risco 
psicossociais  

 

Riscos associados 
 

Exposição dos trabalhadores de 
acordo com as respostas ao 
questionário COPSOQII 

 
 
 
 

9 

 
 
 

 Ausência de 
reconhecimento 

 
 
 

Stresse 
Insatisfação 

43% dos trabalhadores responderam que 
nunca, quase nunca ou raramente o seu 
trabalho é reconhecido pela hierarquia e 
30% consideram que apenas o é às vezes. 

 
 
 

    e recompensas  
 
 

Desmotivação 28% dos trabalhadores responderam que 
nunca, quase nunca ou raramente são 
tratados de forma justa no seu local de 
trabalho, enquanto 32% consideram que 
apenas o são às vezes. 

 
 
10 

 

 Falta de 
transparência 
do papel laboral 
desempenhado 

 
Fadiga 
Stresse 

27% dos trabalhadores responderam que 
nunca, quase nunca ou raramente o seu 
trabalho apresenta objectivos claros e 
30% consideram que apenas às vezes os 
apresenta. 

 
 
 

  
 
 
 
Stresse 

31% dos trabalhadores responderam que 
frequentemente ou sempre, têm que 
fazer coisas que deveriam ser feitas de 
outra maneira enquanto 44% consideram 
que o fazem às vezes. 

11  Conflito de 
papéis laborais 

 

Irritabilidade, 
Falta de iniciativa) 

37 % dos trabalhadores responderam que 
frequentemente ou sempre têm que fazer 
coisas que consideram desnecessárias, 
enquanto 38% responderem que o fazem 
às vezes. 
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 Baixo apoio 
social de colegas 
e de superiores 

 

 
 
Stresse 

55% dos trabalhadores responderam que 
nunca, quase nunca ou raramente os seus 
superiores falam com eles sobre como 
está a decorrer o seu trabalho e 28% 
consideram que apenas falam às vezes. 
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 Falhas na  
Qualidade da 
Liderança 

 
 
Stresse 
Doenças várias 
Absentismo 

 
41% dos trabalhadores responderam que 
nunca, quase nunca ou raramente a sua 
chefia direta oferece aos indivíduos e ao 
grupo boas oportunidades de 
desenvolvimento e 34% consideram que 
apenas as oferecem às vezes. 
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Quadro 4 

 

Nº 
 

Fatores de risco 
psicossociais  

 

Riscos associados 
 

Exposição dos trabalhadores de 
acordo com as respostas ao 
questionário COPSOQII 
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 Insatisfação no 
trabalho 

 

 
 
Desmotivação 
Doenças diversas 
Absentismo 
 
 

34% dos trabalhadores responderam que 
nunca, quase nunca ou raramente está 
satisfeito com as condições físicas do seu 
local de trabalho (equipamentos, espaço, 
qualidade do ar, temperatura, iluminação, 
ruído, etc.), e 35% responderam que só 
estão satisfeitos às vezes. 
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Interface trabalho/ 
indivíduo 
 
• Sentimento de 
insegurança e 
desvalorização no 
emprego  

 
 
 
Stresse 

 
84 % dos trabalhadores responderam que 
se sentem preocupados em ficarem 
desempregados, sendo que 62% o sentem 
frequentemente ou sempre. 
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 Conflito 

 
 
 
 
 
Stresse 
Ansiedade 

75 % dos trabalhadores responderam que 
sentem que o seu trabalho lhes exige 
muita energia o que acaba por afetar 
negativamente as suas vidas privadas, 
sendo que 42% sentem que tal se verifica 
frequentemente ou sempre e 33% às 
vezes. 

 trabalho/família 
 
 

Depressão 
Insatisfação 
Absentismo 

73 % dos trabalhadores responderam que 
sentem que o seu trabalho lhes exige 
muito tempo o que acaba por afetar 
negativamente as suas vidas privadas, 
sendo que 40% sentem que tal se verifica 
frequentemente ou sempre e 33% às 
vezes. 
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Valores no local de 
trabalho 
 

• Falta de 
confiança entre 
trabalhadores e a 
gestão 

 
 
 
Stresse 

 
27% dos trabalhadores responderam que, 
frequentemente ou sempre, a hierarquia 
oculta informação aos seus trabalhadores, 
39% consideram que oculta às vezes  

 
 
18 

 
• Sentimento de 

injustiça e de 
falta de respeito 

 

 
 
Stresse 
 

45% dos trabalhadores responderam que, 
nunca, quase nunca ou raramente, as 
sugestões dos trabalhadores são tratadas 
de uma forma séria pela gestão, 36% 
considera que o são às vezes. 
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Quadro 5 

 

Nº 
 

Fatores de risco 
psicossociais  

 

Riscos associados 
 

Exposição dos trabalhadores de 
acordo com as respostas ao 
questionário COPSOQII 

  
Saúde e bem estar 

 
 
 
Stresse 
Fadiga 

 
40% dos trabalhadores responderam que, 
frequentemente e sempre, nas  últimas 4 
semanas, sentiram dificuldades em 
adormecer 24% o sentiram às vezes. 

19 • Problemas em 
dormir 
 

 41% dos trabalhadores responderam que, 
frequentemente e sempre, durante as 
últimas 4 semanas, sentiram dificuldades 
em adormecer e  acordaram várias vezes 
durante a noite e depois não conseguiram 
adormecer de novo, e 23% que o sentiram 
às vezes. . 

  

 Manifestações 
de tristeza 

 
 
 
 
 

67% dos trabalhadores responderam que, 
durante as últimas 4 semanas se sentiram 
tristes, sendo que 40% o terão sentido 
frequentemente ou sempre e 27% às 
vezes. 

20  Desinteresse 
por coisas do 
quotidiano 

 

Stresse 
Depressão 
 

66% dos trabalhadores responderam que 
durante as últimas 4 semanas sentiram 
falta de interesse por coisas quotidianas, 
sendo que 39% o terão sentido 
frequentemente ou sempre e 27% às 
vezes. 

  

 Manifestações 
de irritação 

 
 
 
 
Stresse 

81% dos trabalhadores responderam que 
durante as últimas 4 semanas se sentiram 
irritados, sendo que 54% o terão sentido 
frequentemente ou sempre e 27% às 
vezes 

21  

 Manifestações 
de ansiedade 

 

 82% dos trabalhadores responderam que 
durante as últimas 4 semanas se sentiram 
ansiosos sendo que 56% o terão sentido 
frequentemente ou sempre e 26% às 
vezes. 
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Quadro 6 

 

Nº 
 

Fatores de riscos 
psicossociais  

 

Riscos associados 
 

Exposição dos trabalhadores de 
acordo com as respostas ao 
questionário COPSOQII 

 
 

 
 
 
• Exaustão física 
 

 
 
 
 
Burnout 

75% dos trabalhadores responderam que, 
durante as últimas 4 semanas, se sentiram 
fisicamente exaustos, sendo que 42% o 
terão sentido frequentemente ou sempre 
e 33% às vezes. 

22  

 Exaustão 
Mental 

(Exaustão física e 
mental) 

77% dos trabalhadores responderam que 
durante as últimas 4 semanas se sentiram 
emocionalmente exaustos, sendo que 50% 
o terão sentido frequentemente ou 
sempre e 27% às vezes.. 

   
Assédio moral 

16% dos trabalhadores responderam que, 
durante os últimos 12 meses, foram  alvo 
de insultos ou provocações verbais; 
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Comportamentos 
ofensivos 

 
Assédio sexual 

3% dos trabalhadores responderam que,  
foram  expostos(as) a assédio sexual 
indesejado; 

   
Assédio/Violência 
 
 

5% dos trabalhadores responderam que, 
foram  expostos(as) a ameaças de 
violência; 

  
  

Violência 4% dos trabalhadores responderam que, 
foram  expostos(as) a violência física. 

 

De salientar que estes fatores podem atuar em conjunto. Por exemplo, uma pessoa 
tem maior probabilidade de sentir stresse devido a exigências elevadas quando tem 
pouco controlo no modo como enfrenta essas exigências (EU-OSHA, 2014a). Além 
disso, essas exigências aumentam quando o número de clientes aumenta e, se forem 
mais contínuas do que intermitentes, o trabalhador pode ficar mais vulnerável a riscos 
como o burnout (Cordes & Dougherty, 1993, citado por Carlotto, 2011). As atitudes 
negativas relacionadas com muitas horas de trabalho, por seu lado, podem ser 
potenciadas quando este envolve contato direto e contínuo com outras pessoas 
(Maslach, 1976, citado por Carlotto, 2011). Outro exemplo são os empregos precários, 
com excessiva carga de trabalho, somada a horários de trabalho variáveis ou 
imprevisíveis (que não permitem ao trabalhador ajustá-los às suas necessidades 
pessoais), que podem provocar conflitos entre a vida profissional e privada do 
trabalhador, com efeitos prejudiciais na sua saúde (Gil-Monte, 2009, 2012). Por fim, a 
instabilidade profissional constitui um quadro de insegurança e medo para o 
trabalhador, fazendo com que este se torne vulnerável a condutas de 
bullying/mobbing, ou autor de tal flagelo social e comportamental em contexto de 
trabalho (Carvalho, 2011). 
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Pese embora as limitações do estudo, que identificamos no ponto 3, parece-nos, 
desde já, que ele terá dado um contributo importante para a melhorar a compreensão 
do stresse e dos riscos psicossociais relacionados com o trabalho, da situação na PT 
Portugal em matéria de exposição aos riscos psicossociais. 

De facto, os níveis elevados de exposição, frequente e prolongada, aos factores de 
risco, conjugados com os níveis de probabilidade e de consequências exemplificados 
no ponto 8, aconselham a adoção de medidas urgentes para que as situações 
identificadas possam começar a ser corrigidas com celeridade. 

O envolvimento da gestão, de toda a cadeia hierárquica, dos trabalhadores e dos seus 
representantes, contribuirá decisivamente para identificar, atenuar e eliminar os 
factores de risco que estarão a afetar a segurança e saúde dos trabalhadores e a 
própria empresa. 

 

9.2 Medidas gerais de prevenção 

 
Para prevenir os efeitos da exposição aos factores de risco psicossociais na saúde dos 
trabalhadores caberá à gestão da empresa implementar as medidas de prevenção 
adequadas, das quais apresentamos algumas infra, as quais na sua generalidade, se 
identificam com as orientações da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho. 

 

9.2.1 Ao nível da Gestão de topo 

 
Estabelecimento de políticas orientadas para o combate aos riscos psicossociais, e 
de criação de um clima saudável na PT Portugal, nomeadamente: 

 

 Políticas de criação de um clima saudável, de equipa, com 
envolvimento dos trabalhadores e das chefias a todos os níveis; 
 

 Política de combate ao stresse; 
 

 Política de combate ao assédio moral e sexual; 
 

 Estabelecer uma orientação clara e inequívoca, reafirmando que não 
ocorrerão despedimentos na PT Portugal, e divulgá-la aos trabalhadores e 
seus representantes; 

 

 Envolvimento dos trabalhadores aos vários níveis, nas grandes decisões 
políticas do negócio da empresa; 

 

 Consulta dos representantes dos trabalhadores para as grandes questões 
da gestão da empresa; 

 

 Avaliação geral de riscos psicossociais em todo o grupo PT Portugal- Altice, 
com o envolvimento de toda a cadeia de gestão assim como dos 
trabalhadores e dos seus representantes. 
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9.2.2 Ao nível organizacional 

 

 Reduzir as exigências psicológicas do trabalho; 
 

o Ministrar formação e planificar e distribuir o trabalho, de forma 
que, as tarefas sejam realizadas com tempo e autonomia, no 
horário normal de trabalho; 

 
o Instituir o cumprimento do horário de trabalho, como uma questão 

fundamental de respeito pelos trabalhadores, de forma a permitir-
lhes conciliar a sua vida profissional com a sua vida privada; 

 

 Aumentar as oportunidades de desenvolvimento de competências e 
conhecimentos, evitando o trabalho monótono e repetitivo; 

 

o Adaptar a carga de trabalho (física e mental) às capacidades do 
trabalhador; 

 
o Atribuição de funções adequadas, às suas competências e 

categorias profissionais, a todos os trabalhadores que não têm 
funções atribuídas e àqueles a quem foram atribuídas funções 
desadequadas às suas competências; 

 

 Aumentar o nível de controlo sobre os tempos de trabalho. 
 

o Controlar a quantidade e a qualidade da informação tratada; 
o Adequar os períodos de descanso à tarefa; 
o Instituir a prática de pequenas pausas que permitam momentos de 

descontracção e relacionamento social; 
 

 Melhorar a participação dos trabalhadores nas decisões relacionadas com 
os conteúdos das tarefas, métodos e horários de trabalho e com as 
condições de trabalho; 

 

 Fomentar a clareza e a transparência organizativa, definindo postos de 
trabalho, as tarefas definidas e as margem de autonomia; 

 

 Ministrar formação a toda a cadeia hierárquica, sobre liderança, orientada 
para a participação dos trabalhadores e consequente prevenção dos riscos 
psicossociais; 

 

 Contribuir para a criação de um ambiente de trabalho amistoso e de 
entreajuda, e em períodos de atividade mais intensa assegurar recursos 
adicionais. Ter em especial atenção os trabalhadores mais idosos; 

 

 Eliminar a concorrência entre os trabalhadores e / ou departamentos; 
 

 Eliminar o trabalho isolado; 
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 Adotar medidas que garantam que a distribuição do trabalho, bem como as 
recompensas, promoções e oportunidades de carreira são justas; 

 

 Manter dentro dos valores de conforto os factores ambientais. (ruído, 
iluminação, qualidade do ar, temperatura, iluminação, ruído, etc.); 

 

 Organizar as tarefas de forma a combinar várias posturas no trabalho; 
 

 Procurar dotar as tarefas de um nível de interesse crescente; 
 

 Introduzir novos modelos de planeamento das tarefas: 
o Mais participação; 
o Mais autonomia; 
o Trabalho em grupo;  

 Evitar trabalhos monótonos e repetitivos; 
 

 Assegurar que a comunicação é aberta e nos dois sentidos, e os trabalhadores 
são mantidos informados sobre os desenvolvimentos, particularmente em 
momentos de mudança a nível da empresa; 

 

 Proporcionar aos quadros dirigentes e aos trabalhadores formação e 
sensibilização para as questões relacionadas com a saúde mental; 

 

 Prestar apoio aos trabalhadores para que participem em ações de exercício 
físico; 

 

 Disponibilizar gratuitamente aconselhamento e apoio psicológicos; 
 

 Ter em conta algumas boas práticas seguidas na Europa e divulgadas pela 
Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. 
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