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Resumo 

Esta tese e dedicada ao estudo das condi96es de trabalho. Mais precisamente, analisa as 

rela96es existentes entre a percep9ao que os trabalhadores fazem das suas condi96es de 

trabalho, ou seja, das pn1ticas de seguran9a e saude vigentes nas empresas onde 

trabalham e a sinistralidade !aboral nelas ocorrida nos ultimos tres anos. 

Como hip6tese central da pesquisa admitimos a existencia de uma rela9ao positiva entre 

as percep96es dos trabalhadores e os fndices de sinistralidade (fndice de frequencia, 

fndice de gravidade e fndice de avalia9ao de gravidade). 

0 estudo empfrico incidiu sobre oito empresas de cariz industrial, justificando-se esta 

op9ao pelo facto de quase 50% dos acidentes do mundo !aboral portugues ocorrerem 

nestas actividades. 

Em termos metodol6gicos a pesquisa recorreu a metodos e tecnicas de natureza 

qualitativa e quantitativa. Estes inclufram a amllise de documentos das empresas, 

(nomeadamente os relat6rios de actividades dos servi9os de saude, higiene e seguran9a 

no trabalho dos ultimos anos), entrevistas semi-directivas a dirigentes empresariais ou 

responsaveis pelos servi9os de saude e seguran9a no trabalho na empresa e urn inquerito 

por questionario aplicado a 54% dos grupos profissionais do sector da produ9ao das 

empresas estudadas. 

Teoricamente, o estudo alicer9a-se num conceito de condi96es de trabalho que integra 

factores intrfnsecos ao conteudo do trabalho, factores extrfnsecos ao proprio trabalho e a 

participa9ao e envolvimento dos trabalhadores. 

Os resultados obtidos comprovam a hip6tese central inicialmente formulada, ou seja, a 

existencia de uma correla9ao positiva entre a percep9ao que os trabalhadores fazem das 

suas condi96es de trabalho e a sinistralidade !aboral. Assim, quanto menores sao os 

fndices de frequencia de acidentes de trabalho, gravidade (dias perdidos) e avalia9ao de 

gravidade (numero de dias perdidos, em media, por acidente de trabalho ), mais positivas 

sao as percep96es dos trabalhadores sobre as suas condi96es de trabalho no seio das 

empresas Portuguesas. 

Palavras-Chave: Condi96es de trabalho, seguran9a e saude no trabalho, dialogo social, 

enquadramento legal, sinistralidade !aboral. 
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Abstract 

This thesis focuses on the study of working conditions. More specifically, it analyses 

the current relationship between employees' perceptions of their working conditions, 

namely the health and safety practices in force in the companies where they work, and 

the accidents at work which have occurred over the past three years. 

The central hypothesis of our research is that there exists a positive correlation between 

employees' perceptions and the rate of accidents (frequency, severity and severity 

assessment). 

The empirical study covered eight industrial companies, justified by the fact that almost 

50% of accidents in the Portuguese labour market occur in these industries. 

As regards methodology, the research used both qualitative and quantitative techniques, 

including the analysis of company documents, (health service, hygiene and safety at 

work reports from the last few years), semi-directed interviews of company directors, 

company health service and safety officers and a questionnaire given to 54% of the 

professional groups from the production sector of the companies studied. 

Theoretically, the study is based on a concept of working conditions which combines 

factors intrinsic to the nature of the work, factors extrinsic the work itself and the 

participation and involvement of employees. 

The results obtained prove the central hypothesis formulated initially, namely that there 

exists a positive correlation between the perception that employees have of their 

working conditions and accidents at work. Thus, the lower the rates and frequency of 

workplace accidents, their severity (working days lost) and severity assessment (number 

of days lost, on average, per workplace accident), the more positive are employees' 

perceptions of their working conditions within Portuguese companies. 

Keywords: Working conditions, health and safety at work, social dialogue, legal 

framework, accidents at work. 
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Concep<;oes e Percep<;oes sabre as Condi<;oes de Trabalho: esiUdo comparativo com a sinistralidadc luboral em cmprcsas l'ol·tugucsus 

lntrodu~ao 

1. A problematica e a pertinencia do tema 

A primeira fase hist6rica da preocupa~ao com as condi~oes de trabalho e com a 

seguran~a e saude no trabalho reporta ao contexto do trabalho emergente da revolu~ao 

industrial. De facto, o processo iniciado no sec. XVIII veio acarretar novos problemas 

consequentes da introdu~ao da maquina, da transforma~ao de empresas artesanais em 

fabricas mecanizadas e de transforma~oes sociais (Castillo, 2003). Importa por isso 

analisarmos a forma de organiza~ao de todos os factores produtivos nos paradigmas 

subsequentes a revolu~ao industrial. A organiza~ao de tais factores tern evolufdo ao 

longo do desenvolvimento da actividade produtiva e dessa evolu~ao foram resultando 

diferentes teorias/abordagens sobre as condi~oes de trabalho como vamos analisar no 

capftulo I. 

Ap6s a I guerra mundial, reflectiu-se tambem no campo da preven~ao dos riscos 

profissionais face aos avan~os cientfficos ocorridos durante a mesma e as preocupa~oes 

que lhe seguiram. Surgiu urn esfor~o legislative traduzido num grande numero de 

regulamentos e disposi~oes legais para a melhoria das condi~5es de trabalho, preven~ao, 

e controlo dos riscos derivados de actividades especfficas. 

Esta tendencia foi refor~ada pela cria~ao de organismos intemacionais de interven~ao. 

Podemos evidenciar a cria~ao da OIT e posteriormente a CEE. Foram emanadas urn 

conjunto importante de conven~oes cujo ambito abarca a protec~ao social e no qual o 

seu papel prioritario visa a melhoria das condi~oes de trabalho, da saude, integridade 

ffsica e moral dos trabalhadores. A ratifica~ao destas conven~oes para o nosso direito 

intemo permitiu urn maior desenvolvimento da preven~ao e protec~ao laboral e urn 

maior cuidado com a condi~ao humana, englobando urn numero cada vez maior de 

factores e actividades (Fernandes, 2006). 

Com o infcio da II guerra mundi.al, o mundo do trabalho sofre uma imensa muta~ao 

consequente do facto de grande parte da mao-de-obra masculina ser mobilizada para 

fins militares, o que obrigou a incorporarem-se no trabalho industrial uma grande 

quantidade de mulheres com pouca ou nenhuma experiencia profissional. 

1 



Concep~iies e Percep~iies sobre as Condi~oes de Trabalho: esludo compnrnlivo com n sinislrnlidndc Inborn! em cmprcsns Por!Ugucsns 

Esta situa9ao teve urna repercussao positiva sobre as condi96es de trabalho, urna vez 

que o desenvolvirnento industrial propiciado pela guerra conduziu ao avan9o 

tecnol6gico e organizativo bern como a urn rnaior apre9o pelos valores sociais. 

Corn a adesao de Portugal a CEE, ern 1986, perrnitiu a transposi9ao de directivas 

cornunitarias de ambito social ernanadas pela EU para o nosso direito nacional. Por 

outro lado as estrategias da UE nesta area tern-se reflectido ern polfticas e estrategias 

publicas nacionais (como a recente estrategia para a seguran9a e saude no trabalho: 

2008-2012). Os prograrnas intemacionais no ambito das condi96es de trabalho tern 

prornovido urna dinarnica europeia neste dornfnio atraves da ac9ao das agencias 

europeias especializadas na area das condi96es de trabalho. Salientarnos a Funda9ao 

Europeia para a Melhoria das Condi96es de Vida e de Trabalho, criada ern 1975 e 

sedeada ern Dublin que desenvolve a investiga9ao. A Agencia Europeia para a 

Seguran9a e Saude no Trabalho, sedeada ern Bilbao e criada ern 1996 que desenvolve a 

inforrna9ao. Estes organisrnos tern sido parte integrante da estrategia nacional, pois tern 

sido suporte para desencadear urna serie de vastas medidas que visarn a diminui9ao dos 

fndices de sinistralidade !aboral no nosso pafs. 

Segundo estirnativas rnoderadas da OIT ocorrern anualrnente 270 rnilh6es de acidentes 

de trabalho e rnais de dois rnilh6es de pessoas continuarn a rnorrer anualrnente ern todo 

o rnundo tendo como causa os acidentes de trabalho ou doen9as profissionais. 

Ern Portugal, e de acordo corn os dados disponfveis no gabinete de estrategia e 

planearnento (GEP) do Ministerio do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) entre 

2000 e 2008, ern termos rnedios por ano civil, 212.033 pessoas forarn vftirnas de 

acidentes de trabalho. Estes originararn elevadas ausencias ao trabalho corn as 

respectivas repercuss6es econ6rnicas e sociais que advern dessa situa9ao. 0 ano de 2005 

foi onde se registararn rnenos acidentes de trabalho norneadarnente, 228.884. Este ano 

contrasta corn o ano de 2002 onde tivernos o rnaior nurnero de acidentes, ou seja, 

248.097. Gostarfarnos ainda de real9ar que de 2007 para 2008 o nurnero de acidentes 

aurnentou de 237.409 para 240.018, respectivarnente. Nestes nove anos de analise 

podernos referir que os dias de absentisrno derivados dos respectivos acidentes de 

trabalho supra-referidos forarn de 62.997.567 dias. 0 ano onde se verificou urn total de 

dias perdidos rnais elevado foi ern 2001 corn 7.738.981. Por outro lado, o ano onde 

tivernos rnenos dias perdidos foi ern 2003 onde se verificararn 6.304.318 dias perdidos. 

Mais urna vez pretendernos real9ar que de 2007 para 2008 o nurnero de dias perdidos 
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aurnentou de 7.068.416 para 7.156.003, respectivarnente. Salientarnos ainda, urna media 

de 308 acidentes rnortais nestes nove anos (2000 a 2008). 

Face a estas estatfsticas tao preocupantes e importante conhecer esta realidade 

evidenciando a necessidade de serem desenvolvidos estudos e investiga96es que nos 

perrnitarn analisar as condi96es de trabalho e pn1ticas de seguran9a e saude no trabalho 

(SST) vigentes nas ernpresas portuguesas e particularmente ern ambiente industrial. E 

neste sector que na ultima decada ocorreu a rnais elevada taxa de acidentes de trabalho a 

nfvel nacional. Podernos salientar o ano de 2008, pois, quase metade dos acidentes de 

trabalho ocorrerarn ern zona industrial (45,8%). 

E precisamente esta situa9ao, que pretendernos estudar. Ou seja, analisarrnos os factores 

que contribuern para a melhoria das condi96es de trabalho e para a promo9ao da 

seguran9a e saude no trabalho no seio das organiza96es. Pois assim, podemos actuar 

sobre esses factores e consequenternente dirninuirrnos a sinistralidade !aboral na nossa 

sociedade (Castillo, 2003). 

Mas irnporta termos presente o conceito de condi96es de trabalho e como o seu 

conteudo foi sofrendo altera96es e foi abarcando novos factores/dirnensoes no contexto 

da evolu9ao tecnol6gica, s6cio-econ6rnica e polftica (Kovacs e Castillo, 1998). 

Diferentes teorias e abordagens ao Iongo dos tempos definern de forma diferente este 

conceito de condi96es de trabalho desde a revolu9ao industrial. De acordo corn a nossa 

pesquisa bibliogn1fica varnos explicitar como tern evolufdo esta preocupa9ao com as 

condi96es de trabalho e corn as pn1ticas de SST. 

As diferentes abordagens sobre as condi96es de trabalho tern por base concep96es 

diferentes sobre o indivfduo no trabalho e sobre a organiza9ao. 

A abordagern das primeiras teorias de gestao centravarn-se no indivfduo e no seu posto 

de trabalho, colocando a enfase rnais na responsabilidade individual descurando o 

contexto ern que indivfduo trabalha (Lima, 2004 ). 

Na decada de 70 a rnelhoria das condi96es de trabalho suscitou urn grande interesse 

tanto a nfvel polftico como cientffico: forarn lan9ados programas nacionais e 

intemacionais, criararn-se institui96es especfficas e houve estfrnulo e apoio a 
investiga9ao (Castells, 1998). Nao existia urna preocupa9ao apenas ern rnelhorar certos 

aspectos ffsicos e rnentais do trabalho, mas sirn de melhorar as condi96es de trabalho 

atraves de novas formas de organiza9ao do trabalho (Dwner, 1992). 
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Estavamos perante urn novo paradigma face a perspectiva tradicional centrada apenas 

no indivfduo. Poi a perspectiva mais abrangente da amilise sociol6gica que permitiu o 

desenvolvimento da nova abordagem integrada ou sistemica que fundamentou uma 

nova estrategia orientada para a promo9ao da saude e seguran9a no trabalho. Na decada 

de 70, a investiga9ao social e os estudos realizados neste domfnio inspiraram-se em 

novas perspectivas te6ricas que privilegiavam a visao sistemica e urn metodo de 

interven9ao dos trabalhadores mais participativa. Os diversos estudos realizados nesta 

altura no ambito da melhoria das condi96es de trabalho evidenciam a articula9ao dos 

objectivos sociais e econ6micos prosseguidos. 

Ha assim urn alargamento do conceito de condi96es de trabalho para aspectos 

relacionados com a organiza9ao do trabalho ( conteudo do trabalho, aspectos 

"circundantes" ao mesmo, forma9ao, informa9ao, participa9ao, envolvimento, 

comunica9ao "nos dais sentidos", entre outros aspectos). Ha uma preocupa9ao com o 

enriquecimento do trabalho individual e com urn ambiente de trabalho seguro e 

saudavel (Haglund, et al, 1991). As correntes mais recentes encontram-se orientadas 

para mudan9as sistemicas abrangendo simultaneamente as altera96es estruturais, o 

ambiente de trabalho e a cultura organizacional (Cooper, 2000). Nesta 6ptica, 

considerou-se a abrangencia das novas formas de organiza9ao do trabalho e de novos 

metodos de gestao e de formas de participa9ao avan9adas ( democracia industrial). Ha 

uma incidencia na participa9ao e na organiza9ao do trabalho e nao no posto de trabalho 

e no indivfduo como era pr6pria da abordagem tradicional psico-fisol6gica (Fielding, 

1998). 

Esta abordagem considera diversos aspectos do contexto do trabalho numa perspectiva 

integrada nomeadamente, a organiza9ao do trabalho e todos os factores que esta abarca. 

0 conteudo do trabalho, os aspectos extrfnsecos ao trabalho, o envolvimento e 

participa9ao dos trabalhadores. 

Desde a decada de 1990 que as empresas tern mostrado uma maior abertura para 

introduzir novas formas de organiza9ao do trabalho e estimular o enriquecimento das 

tarefas e todo o ambiente de trabalho assim como a participa9ao (Comissao Europeia, 

1997). Hoje em dia, as empresas tern de se adaptar rapidamente aos mercados incertos e 

variados. A resposta a estas exigencias passa por estruturas mais inovadoras e flexfveis 

assentes na excelencia de competencia dos seus trabalhadores. Neste contexto, a 
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preocupa9ao com as condi96es de trabalho perdeu o seu cankter predominantemente 

ideologico e politico e passou a ter urn cankter fundamentalmente econ6mico 

(0/Brown, 1996). 

As condi96es de trabalho seguras e saudaveis sao entendidas como factores de 

performance para a economia e para as empresas uma vez que os acidentes de trabalho e 

as doen9as profissionais implicam custos ligados a perda de capacidade produtiva e aos 

disfuncionamentos gerados. 

Por condi96es de trabalho deve assim entender-se tudo o que tern a ver com o conteudo 

do trabalho em si, a forma como o trabalho esta organizado e tudo o que gira a volta do 

trabalhador ( .... ), quer a nfvel ffsico, psicologico, mental e social (Castillo, 1990 e 

Castillo e Prieto, 1983). Kovacs (2000); Dessler (2006) e Stewart (1998) referem que as 

condi96es de trabalho sao as condi96es ffsicas, ambientais, temporais sociais e 

humanas. Para Gollac e Volkoff (2000:3) "falar de condi96es de trabalho, implica isolar 

do trabalho, alguns aspectos, convencionar que, de urn certo ponto de vista, eles podem 

nao fazer parte do trabalho, que sao elementos contingentes". Para Dias, et al (2007) as 

condi96es de trabalho designam o que envolve toda a actividade do trabalho. 

0 conceito de condi96es de trabalho abarca tudo o que se relaciona com o conteudo do 

trabalho em si (factores intrfnsecos), mas tambem o que e extrfnseco ao proprio trabalho 

(Gollac e Volkoff, 2000). 

Temos assim algumas abordagens do conceito de condi96es de trabalho que partilham 

alguns aspectos, como os factores intrfnsecos (Fl) que dizem respeito ao conteudo do 

trabalho em si. Os factores extrfnsecos (FE) ao trabalho e a promo9ao da participa9ao, 

consulta e envolvimento (PCE) dos trabalhadores na melhoria das suas condi96es de 

trabalho (Goguelin e Curry, 2003). 

Partimos assim para esta investiga9ao considerando que o conceito de condi96es de 

trabalho abarca factores intrfnsecos mas tambem extrfnsecos ao proprio trabalho, assim 

como a participa9ao, consulta e envolvimento dos trabalhadores. 

No capftulo 2 vamos efectuar uma resenha historica do enquadramento legal ao Iongo 

dos tempos neste domfnio e respectivas obrigatoriedades legais ( onde podemos destacar 

a participa9ao e envolvimento dos trabalhadores no ambito das suas condi96es de 

trabalho). 
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De acordo com esta abordagem legal no domfnio social e tendo em conta o objecto 

deste estudo vamos considerar a evolu~ao do enquadramento legislative das condi~oes 

de trabalho e da seguran~a e saude no trabalho. Este quadro legislative tern sido uma 

das "armas" para tentar melhorar ao Iongo dos tempos a qualidade de vida !aboral. 

Iremos analisar os primeiros enquadramentos legais das condi~oes de trabalho no 

contexto da emergencia do capitalismo relacionados com a afirma~ao de valores 

fundamentais da dignidade humana nomeadamente, o trabalho infantil, trabalho de 

mulheres na industria, dura~ao do trabalho, actividades mais penosas, etc. 

Desde a revolu~ao industrial que o enquadramento legal das condi~oes de trabalho tern 

evolufdo ao Iongo dos tempos para o "ambiente" do trabalho na industria, traduzindo-se 

em abordagens sobre a tecnologia, sistemas de preven~ao integrados, factores 

ambientais, factores humanos, factores materiais, conteudo do trabalho, ambiente 

circundante ao contexto !aboral, a participa~ao e envolvimento dos trabalhadores e a 

vigiliincia medica dos trabalhadores (Wynne, 1998). 

2. Aspectos metodol6gicos e tecnicas de investiga~ao 

Em termos de estudo emplrico realizamos uma pesquisa em oito empresas de cariz 

industrial onde utilizamos alguma pluralidade metodol6gica. Ao pretender aferir as 

percep~oes dos trabalhadores da area produtiva/operacional sobre as suas condi~oes de 

trabalho, aplicamos urn inquerito por questionario. Analisamos ainda os relat6rios de 

actividades de seguran~a, higiene e saude no trabalho (SHST) de tres anos (2006, 2007 

e 2008) para apurarmos os Indices de sinistralidade !aboral. Correlacionamos os dados 

obtidos nos questionarios com os Indices de sinistralidade !aboral utilizando o software 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), para comprovar as nossas hip6teses 

de investiga~ao. Realizamos tambem uma entrevista semi-directiva aos responsaveis de 

seguran~a nas empresas objecto do nosso estudo. Para a medida representativa dos 

atributos estudados foi calculado como indicador de fiabilidade o a de Cronbach. 

Aferimos a existencia de correla~ao estatisticamente significativa entre os factores 

estudados considerando a formula~ao de hip6teses em cujas analises sao efectuados 

testes estatfsticos de signifidincia (Maroco, 2007). 
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3. Objecto e objectivos do estudo 

0 objecto central desta tese e o estudo das condi9oes de trabalho e as pn1ticas da 

seguran9a e saude no trabalho. A sua influencia na sinistralidade !aboral nomeadamente, 

a correla9ao dos fndices de sinistralidade !aboral com as mas condi9oes de trabalho. 

Objectivo geral: 

Contribuir para o conhecimento e importancia das condi9oes de trabalho na sociedade 

Portuguesa. 

Objectivos especificos: 

• Analisar a evolu9ao das diversas concep9oes e abordagens sobre as condi9oes de 

trabalho; 

• Estudar a evolu9ao e as transforma9oes recentes do quadro jurfdico regulador das 

condi9oes de trabalho e da seguran9a e saude no seio das organiza9oes; 

• Estudar as percep9oes dos trabalhadores sobre as suas condi9oes de trabalho e a SST 

em empresas Portuguesas de cariz industrial; 

• Analisar a sinistralidade !aboral e correlacionar com as percep9oes dos trabalhadores 

sobre as suas condi9oes de trabalho e as praticas de seguran9a e saude vigentes. 

Considerando-se as poucas investiga9oes realizadas em Portugal sobre o tema em 

analise, este trabalho pretende contribuir para o avan9o do conhecimento nesta area do 

saber. 
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4. Estrutura do trabalho 

Comes;amos por fazer o capitulo introdut6rio, onde se identifica o problema da 

investigas;ao e a pertinencia do tema. Seguidamente nesta introdus;ao, definimos a 

metodologia da investigas;ao empfrica, o objecto e os objectives do estudo. 

Na primeira parte desta tese (constitufda por dois capftulos, ou seja, o 18 e 2° Capftulos) 

desenvolve-se a fundamentas;ao utilizada para a delimitas;ao do fen6meno em estudo e 

para apoiar 0 processo de analise empfrica. 

No primeiro capftulo reflectimos sobre a evolus;ao das diferentes conceps;oes, 

perspectivas e abordagens te6ricas das organizas;oes sobre as condis;oes de trabalho, e as 

dimensoes que esta abarca desde Taylor ate a actualidade; 

0 segundo capftulo e dedicado ao estudo da evolus;ao do enquadramento legal, onde 

procuramos aprofundar a regulamentas;ao/protecs;ao social ao Iongo dos tempos e o 

contribute desta para a melhoria das condis;oes de trabalho e da SST ate aos nossos dias; 

Na segunda parte (constitufda por tres capftulos, ou seJa, 3°, 4° e 5° Capftulos) sao 

discutidos os aspectos metodol6gicos relacionados com a condus;ao da investigas;ao e 

sao analisadas as evidencias empfricas. 

No terceiro capftulo desenvolve-se o modelo de analise e a metodologia da investigas;ao 

empfrica; 

No quarto capftulo realizamos a caracterizas;ao das empresas que foram objecto do 

nosso estudo. Esta informas;ao foi obtida atraves de entrevistas semi-directivas aos 

responsaveis de segurans;a destas empresas; 

No quinto capftulo apresentamos a analise dos dados recolhidos atraves dos inqueritos 

por questionario aplicados aos respondentes do sector da produs;ao, correlacionando 

estes resultados com os fndices de sinistralidade laboral ( ou seja, o numero de acidentes 

de trabalho e a taxa de absentismo relacionada com esses acidentes ). 
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Esta informas:ao foi recolhida atraves dos relat6rios de actividades de segurans:a, higiene 

e saude no trabalho (que tern de ser enviados para a tutela anualmente) dos ultimos tres 

anos (2006, 2007 e 2008), relativos aos estudos de caso. 

Os dados obtidos serao tratados estatisticamente atraves do software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) (v17). 

Finalmente, no ponto conclusivo, sao apresentadas, respectivamente, as conclusoes, 

limitas:oes do estudo e as pistas para trabalhos futuros. 
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PARTE I 
-

EVOLU~AO DAS -CONCEP~OESEQUADRO 

LEGISLATIVO SOBRE AS -CONDI~OESDETRABALHO 
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" CAPITULO 1 

- ~ 

DA CONCEP<;AO PSICO-FISOLOGICA 
' A 

AS ABORDAGENS CONTEMPORANEAS 
SOBRE AS CONDI<;OES, SEGURAN<;A E 
SAUDE NO TRABALHO 

"Todo o indivfduo tern direito a vida ... 
Toda a pessoa tern direito ao 

trabalho ... a condiroes equitativas e 
satisfat6rias de trabalho ... Toda a 

pessoa tern direito a urn n{vel de vida 
suficiente para lhe assegurar e a sua 

farnflia a saude e 0 bern-estar ... " 

Extracto da Declara~tao Universal dos 
Direitos do Homem, Na~t6es Unidas, 1948 
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Introdu~ao 

Este capitulo comec;;a por tecer algumas considerac;;oes em torno do conceito das 

condic;;oes de trabalho. Seguidamente procede-se a uma analise hist6rica da evoluc;;ao 

das condic;;oes de trabalho sublinhando os factores e dimensoes que este conceito tem 

abarcado ao longo dos tempos ate a actualidade. 

Faz-se uma analise das concepc;;oes e abordagens que ao longo dos tempos tiveram o seu 

contribute sobre as condic;;oes de trabalho, atraves de novas formas de organizac;;ao do 

trabalho mais favon1veis para a qualidade de vida !aboral dos trabalhadores. 

Como e conhecido, a primeira abordagem sobre as condic;;oes de trabalho conduz-nos as 
Teorias da Administrac;;ao Cientffica do Trabalho. 

Nestas teorias a enfase era colocada nas tarefas. As condic;;oes de trabalho tinham algum 

valor nao porque as pessoas o merecessem mas porque eram essenciais para a obtenc;;ao 

da eficiencia do trabalhador. Em seguida, incidimos sobre a preocupac;;ao basica pela 

enfase na estrutura com a Teoria Classica de Fayol. Esta preocupac;;ao exclusiva com a 

estrutura e a forma de organizac;;ao caracteriza a abordagem anat6mica da teoria 

classica. Esta teoria realmente nao ignorava os problemas humanos da organizac;;ao, 

porem nao conseguiu dar urn tratamento sistematico a organizac;;ao informal pois a 

preocupac;;ao com a forma e a enfase na estrutura levou a exageros (Grac;;a, 2004). 

A reacc;;ao humanfstica colocou a enfase nas pessoas por meio das Teorias das Relac;;oes 

Humanas, posteriormente desenvolvida pelas Teorias Behaviorista e Motivacional. Na 

Teoria das Relac;;oes Humanas existia uma grande preocupac;;ao com a analise do 

trabalho e a adaptac;;ao do trabalhador ao trabalho (Jardillier, 1989). 

A enfase com o ambiente surge em particular no ano de 1951 com a Teoria Geral dos 

Sistemas que via a organizac;;ao como urn sistema aberto em inter-relac;;ao com o meio 

envolvente. Esta teoria marcou urn gradativo passo no desenvolvimento da Teoria Geral 

da Administrac;;ao e da preocupac;;ao adjacente com a qualidade de vida no trabalho e as 

respectivas condic;;oes de trabalho (Castillo, 2003). 

Vamos abordar as caracterfsticas da organizac;;ao do trabalho nos principais sistemas 

produtivos ao longo dos tempos e a passagem de uma perspectiva tradicional para uma 

abordagem integrada e sistemica das condic;;oes de trabalho onde as diferentes 

abordagens sociol6gicas tiveram urn papel preponderante. A partir de uma abordagem 

S6cio-Tecnica do trabalho encontramos uma mudanc;;a substancial no conteudo e nas 
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condi96es de trabalho onde a necessidade de metodos de gestao participativa requerida 

pelas empresas e urn aspecto a evidenciar. 

Faremos uma abordagem as Teorias Sistemicas/Integradas eo contributo destas para a 

melhoria das condi96es de trabalho e da seguran9a e saude dos trabalhadores (K6vacs, 

2000). 

Terminamos o nosso capftulo com a importancia do Capital Humano na actualidade no 

seio das organiza96es, evidenciando a gestao estrategica de recursos humanos. Esta 

confere ao trabalhador urn papel activo e nao passivo no domfnio das suas condi96es de 

trabalho e da seguran9a e saude no trabalho (Stewart, 1998). 
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1. Conceito de condi~oes de trabalho 

Uma das dificuldades com que a nossa pesquisa se confronta e com a defini~ao de 

condi~5es de trabalho. A propria no~ao de trabalho esUi Ionge de ser rigorosa e 

inquestiom1vel. Para Giddens (1997:578), "podemos definir trabalho como a realiza~ao 

de tarefas que envolvem o dispendio de esfor~o mental e ffsico com o objectivo de 

produzir bens e servi~os para satisfazer necessidades humanas". Para Grint (1998) "0 

trabalho tende a ser uma actividade que transforma a natureza e e normalmente 

aprendida em situa~5es sociais, mas o que conta exactamente como trabalho depende de 

circunstancias sociais especfficas sob as quais, actividades como essas, sao 

empreendidas e, de maneira exigente, como e que estas circunstancias e actividades sao 

interpretadas por aqueles que estao envolvidos" (Grint, 1998:7). 

De facto, a palavra trabalho tern muitos significados. Algumas vezes lembra dor, 

sofrimento e outras vezes designa a opera~ao humana de transforma~ao da materia 

(Dessler, 2006). Em quase todas as lfnguas trabalhar tern mais de urn significado. Os 

gregos tern a palavra ergon que designa a cria~ao e ponos que representa o esfor~o. Os 

franceses distinguem travailler e ouvrer. Os italianos distinguem lavorare e operare. Os 

espanh6is distinguem trabajar e obrar. Os ingleses labour and work e os alemaes em 

arbeit e werk. 

Em portugues, apesar de haver labor e trabalho pode-se conseguir ambos os 

significados: realiza~ao de uma obra que de reconhecimento social e permane~a alem da 

vida; de esfor~o rotineiro e repetitive e de resultado consumfvel (Dessler, 2006). Para o 

historiador Jacques Le Goff, nao existia palavra trabalho antes do seculo XI. De acordo 

com Gil (1997) o significado da palavra "trabalho", conhecida como "obra a fazer ou 

execu~ao de uma obra" surge somente nos finais do seculo XV e o significado da 

palavra "trabalhador" aparece nos finais do seculo XVII. Bressol (2004) ref ere que o 

trabalhador era considerado nesta epoca socialmente inferior e urn ser ign6bil. 

Com a evolu~ao das sociedades este conceito alterou-se. 0 "trabalho-tortura" deu Iugar 

ao trabalho como fonte de realiza~ao pessoal e como meio de dignifica~ao social da 

pessoa. 

Ao Iongo das diversas epocas da civiliza~ao verifica-se que o homem passou de urn 

estadio primitivo no qual o trabalho era urn acto complementar a ac~ao da natureza, 

para uma fase em que o conhecimento passa a ser aplicado sobre a natureza dos 

fen6menos ffsicos e a produ~ao em escala industrial, as custas do sacriffcio da qualidade 
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do trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores. "0 desenvolvimento do saber e 

sua aplica~ao no mundo do trabalho passam a ser urn esfor~o planeado e colectivo no 

contexto do capitalismo modemo" (Mintzberg, 1995: 133). 

Desde a revolu~ao industrial ate ao infcio do seculo XX o trabalho assume o sentido 

racional do mercado sendo visto como uma mercadoria. A mao-de-obra neste perfodo 

foi deslocada da agricultura para a mecaniza~ao vigente no sector industrial. 0 modele 

do trabalho assalariado passa a ser o trabalho fabril e a ferramenta da produ~ao e a 

maquina e e esta que imp6e 0 ritmo de trabalho. 0 trabalhador passa a laborar por 

longas jomadas em ambientes insalubres sem seguran~a ou garantia levando-o a 

reivindicar uma redu~ao das horas de trabalho, sindicaliza~ao profissional e melhores 

condi~6es de vida (Jardillier, 1989). 

Segundo Laville (1997) urn dos temas actuais da area de estudos organizacionais e a 

transi~ao entre· o modelo industrial e o modelo p6s-industrial de produ~ao no qual a 

fonte de produtividade e ligada a gera~ao, processamento, acumula~ao e utiliza~ao do 

conhecimento. Este processo e apoiado pela tecnologia e pelas pessoas. Neste contexto 

de transi~ao o tema "mudan~a organizacional" ressurge com vigor no cenario 

academico e empresarial ao mesmo tempo em que se salientam as suas rela~6es com a 

gestao das pessoas e a importancia actual do trabalho que elas exercem para a 

competitividade das organiza~6es. Partindo do conceito do paradoxo passado versus 

futuro discute-se o modelo transformacional de gestao das pessoas associado a uma 

visao dialectica da evolu~ao social (Milkman, 1997). 

A revolu~ao industrial potenciou o desenvolvimento de diversas areas de actividade 

com a cria~ao de novos postos de trabalho bastante diversificados quanto a organiza~ao 
do trabalho ( dura~ao, ritmos, nfveis de exigencia, tipo de tarefas ), a exposi~ao a a gentes 

de risco (temperatura, rufdo, pureza do ar, etc), e as rela~6es sociais no local de 

trabalho, entre outros. A preocupa~ao com o meio envolvente e as condi~6es de trabalho 

nomeadamente, no que se refere a seguran~a e saude no trabalho era vista como mero 

elemento do sistema industrial e por isso, exclusivamente enquadrada na gestao do 

sistema industrial (engenharia). A metodologia utilizada era extremamente pobre 

baseada apenas numa preven~ao correctiva afastada da gestao das competencias dos 

recursos humanos (Goguelin e Curry, 2003). 
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No princfpio do seculo XX, Taylor da-nos uma perspectiva mecanicista das 

organiza96es em que o homem era visto como uma maquina. Havia uma separa9ao 

nftida entre a concep9ao e a execu9ao nao existindo qualquer preocupa9ao com o social 

mas apenas com o econ6mico. 0 que interessava era que o trabalhador executasse o seu 

trabalho de forma a seguir o funcionamento e o ritmo que a maquina impunha. Existia 

assim urn trabalho mon6tono e repetitivo pois Taylor defendia uma especializa9ao de 

cada indivfduo a sua tarefa especffica. Tinha assim uma visao muito reducionista que 

racionalizava o trabalho dos participantes na organiza9ao apesar de ja estabelecer a 

necessidade de especializar, formar e orientar o operario. Mas como refere Hodge 

(1998) a degrada9ao das condi96es de trabalho evidenciada pelo aumento progressivo 

de acidentes de trabalho e doen9as profissionais com reflexos ao nfvel da 

conflitualidade e da desintegra9ao social, potenciada pela organiza9ao do trabalho 

Taylorista suscitaram o desenvolvimento da referida preven9ao correctiva sobre os 

novos riscos profissionais emergentes. 

Nos finais da decada de 20 com a Escola das Rela96es Humanas desenvolve-se uma 

nova concep9ao da administra9ao do trabalho e das organiza96es. A escola das rela96es 

humanas e a emergencia da psicologia do trabalho constitufram o primeiro sinal da 

necessidade da seguran9a e saude no trabalho ser equacionada no contexto da gestao de 

recursos humanos. Uma oposi9ao basica a Taylor que podemos assinalar refere-se a 

concep9ao do homem. Para esta nova abordagem passa a ser prioritario para motivar os 

trabalhadores, apelar as motiva96es psicol6gicas e sociais. De acordo com Taylor a 

motiva9ao dos trabalhadores era obtida satisfazendo as suas necessidades fisiol6gicas, 

atraves da manipula9ao de recompensas materiais (Jardillier, 1989). Podemos mesmo 

dizer que Elton Mayo foi o primeiro a conseguir demonstrar atraves de uma experiencia 

realizada nos Estados Unidos que as condi96es de trabalho sao determinantes para uma 

maior motiva9ao e satisfa9ao dos trabalhadores e consequente aumento de 

produtividade, nomeadamente as condi96es ffsicas (Ferreira, et al, 2001). Outros dos 

factores retirados desta experiencia para o aumento da produtividade foi a importancia 

das pausas durante o hon1rio de trabalho, diminui9ao do hon1rio de trabalho e o 

descanso ao sabado, assim como a importancia do born relacionamento e interac9ao 

com os colegas no posto de trabalho (Ortsman, 1984). 
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Nos finais dos anos 50 a revoluc;ao introduzida na gestao pelas correntes S6cio

Tecnicas abre finalmente caminho para uma percepc;ao integral de todos os factores de 

trabalho (materiais, humanos e organizacionais), ampliando as dimensoes para a gestao 

das condic;oes de trabalho e da seguranc;a e saude no trabalho nas organizac;oes. 

Emery e Trist, os "pais" desta abordagem S6cio-Tecnica defendiam que o trabalho tern 

uma dimensao tecnica e uma dimensao social que sao insepan'iveis, porque a natureza 

de urn destes elementos tern sempre consequencia sobre o outro. A escolha de uma 

determinada tecnologia tern sempre consequencias humanas para as pessoas que 

trabalham com ela. Por exemplo, quanto mais automatica for uma maquina mais 

mon6tono e desmotivante sera o trabalho da pessoa que o opera. Segundo Kovacs 

(1989) a corrente S6cio-Tecnica enfatizou o caracter relativo de toda a situac;ao 

organizacional a qual podia ser alterada por qualquer modificac;ao na tecnologia, nos 

valores sociais do pessoal ou no mercado em que a organizac;ao se situa. As empresas 

deviam responder nao apenas as exigencias e limitac;oes do meio ambiente relativo ao 

mercado e ao sistema tecnico mas tambem as expectativas e aspirac;oes das pessoas que 

accionam o sistema tecnico. 

Esta corrente defendia ao contrario do que a maior parte dos gestores pensava que o 

sucesso das empresas nao estava exclusivamente no subsistema tecnol6gico mas sim na 

integrac;ao das pessoas. Se o sistema tecnico era operado pelas pessoas entao a 

eficiencia do mesmo dependeria da eficiencia das pessoas. Tinham assim em conta que 

urn equipamento de produc;ao que tambem permitisse satisfazer as necessidades sociais 

e de auto-realizac;ao dos trabalhadores sera operado de forma mais eficiente, e surgirao 

com menos frequencia fndices elevados de desmotivac;ao, absentismo e acidentes de 

trabalho do que com urn equipamento que nao tenha em conta essas mesmas 

necessidades (Karasek e Theorell, 1990). 

Com a retoma econ6mica e social do p6s-guerra de uma forma gradual e que se toma 

mais evidente a partir dos anos 60, constata-se a insuficiencia e os desajustamentos da 

prevenc;ao correctiva na seguranc;a e saude do trabalho ja posta em causa pela Escola 

das Relac;6es Humanas, dando Iugar ao desenvolvimento da prevenc;ao integrada como 

forma de contribuic;ao para a eficacia organizacional. 

Numa 1 a fase o foco estava centrado nos factores materiais do trabalho mas a prevenc;ao 

integrada evolui mais tarde no sentido da considerac;ao de factores humanos e 
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organizacionais do trabalho passando a desenvolver as metodologias de gestao da 

preven9ao na empresa (Montmollin, 1990). A preven9ao evolui numa dimensao 

integrada na estrategia de gestao da pr6pria empresa atenta aos objectivos econ6micos 

(produtividade e disfun96es organizacionais) e sociais (nova consciencia do valor da 

saude) em causa (Stewart, 1998). 

Na decada de 70 temos urn avan9o bastante significativo na melhoria das condi96es de 

trabalho. 

Esta nova organiza9ao de trabalho com preocupa96es prementes na melhoria das 

condi96es de trabalho era assim urn factor preponderante para melhorar a falta da 

motiva9ao o baixo nfvel de produtividade, as altas taxas de absentismo e as rela96es 

conflituais entre os parceiros sociais (Castillo, 2003). Assim sendo enfatiza-se a 

organiza9ao do trabalho e nao s6 o posto de trabalho e o indivfduo como defendia a 

concep9ao psico-fisol6gica (Bressol, 2004). 

A perspectiva Sociol6gica considera que as condi96es de trabalho englobam tudo aquilo 

que envolve o trabalho, a realiza9ao das tarefas e determina a saude !aboral de quem as 

realiza. As condi96es de trabalho constituem urn fen6meno social. Como refere Castillo 

e Prieto (1983) as condi96es de trabalho sao urn conjunto de varh'iveis tais como: o 

conteudo do trabalho (posturas, gestos, esfor9o ffsico e mental, encadeamento das 

tarefas, a aten9ao requerida, pressao do tempo, honrrios de trabalho, etc), o ambiente 

ffsico (ilumina9ao, temperatura, rufdo, vibra96es, etc) e as varh'iveis psico-fisiol6gicas 

(nfvel de forma9ao e informa9ao, aprendizagem na realiza9ao do seu trabalho, 

comunica9ao entre chefias e colegas, formas de participa9ao, envolvimento e consulta 

dos trabalhadores, etc). 

0 risco de acidentes de trabalho nao e assim uma condi9ao de trabalho, mas constitui 

uma consequencia de urn conjunto de factores/dimensoes que as condi96es de trabalho 

abarcam e que estao dependentes das op96es tecnol6gicas e organizacionais (Castillo e 

Prieto, 1983). 

A abordagem S6cio-Tecnica tern uma perspectiva da interac9ao entre o subsistema 

social com o subsistema tecnico. Segundo esta teoria qualquer altera9ao num provoca 

altera96es no outro (Ferreira, et al, 2001). Partindo desta interac9ao entre o sistema 

tecnico e o sistema social, esta abordagem considera os diversos aspectos do contexto 
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do trabalho numa perspectiva Integrada tais como: a estrutura organizacional, a 

organizas;ao do trabalho ( e todos os factores que esta abarca, como o conteudo do 

trabalho, os aspectos extrfnsecos ao proprio trabalho e o envolvimento e participa~ao 

dos trabalhadores ). Os aspectos relacionados com a polftica de gestao de recursos 

humanos e as condis;6es em que o trabalho e executado. A experiencia relativa a fabrica 

Kalmar da Volvo na Suecia, construfda em 1974, constituiu o primeiro exemplo na 

Europa da adaptas;ao da tecnica as necessidades humanas e sociais inseridas num novo 

modelo organizacional (Gras;a, 2004). As instalas;6es, o equipamento e as maquinas 

foram concebidas para garantir a maxima melhoria nas condis;oes de trabalho e 

promover a participas;ao, permitir a modificas;ao do ritmo de trabalho, entre outros 

aspectos. Estes objectivos foram realizados sem perdas de eficacia e rendibilidade. 

Alguns estudos realizados sobre este caso indicam que esta estrategia centrada no factor 

humano e na organizas;ao resultou nao apenas na melhoria das condis;6es de trabalho e 

numa maior satisfas;ao no trabalho, como ainda, numa maior produtividade, 

flexibilidade e qualidade (Orstman, 1986). 

Na decada de 80 a crise econ6mica e o aumento do desemprego explicam que o 

interesse se tenha centrado, antes de tudo, na sobrevivencia e na competitividade das 

empresas, e menos nas quest6es ligadas a melhorias qualitativas nas condis;6es de 

trabalho. 

A partir da decada de 1990 existe uma maior preocupas;ao com as novas formas de 

organizas;ao de trabalho que possam dar uma resposta adequada e eficaz aos novos 

riscos emergentes (Comissao Europeia, 1997). Melhora-se o conteudo do trabalho e a 

sua envolvente. Envolvem-se os trabalhadores nas decis6es, procura-se a cooperas;ao, 

mas nao com objectivos de humanizas;ao e democratizas;ao como na decada de 70, mas 

por raz6es econ6micas com o objectivo de melhorar a competitividade das empresas 

(Fielding, 1998). 

Como referem Savall e Zardet (1995) temos de considerar os custos com os acidentes de 

trabalho que compreendem os tempos de regulas;ao (remuneras;ao do tempo afectado 

pel a correcs;ao dos disfuncionamentos ), os custos de perda da produs;ao, o absentismo, a 

rotas;ao de pessoal, custos administrativos e da redus;ao da produtividade. Estes autores 

referem ainda que a principal preocupas;ao da sua abordagem S6cio-Econ6mica consiste 
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precisamente em detectar os custos ocultos provenientes das mas condi~6es de trabalho 

provenientes do espa~o reduzido dos locais de trabalho, nfvel de rufdo, carga ffsica e 

mental, o conteudo do trabalho e o ambiente circundante. Eles prop6em tambem uma 

nova organiza~ao de trabalho com vista a uma melhoria da performance S6cio

Econ6mica da empresa. 

Uma outra abordagem Sociol6gica e a abordagem Estrategica e Cultural. Para alem dos 

aspectos estruturais tambem toma em considerac;:ao os interesses e estrategias dos 

indivfduos e dos grupos, bern como os aspectos culturais (Dias, et al, 2007). Nesta 

perspectiva, as condic;:6es de trabalho sao entendidas como situa~6es de trabalho 

inseridas no contexto global da organiza~ao que modela a vida no trabalho (Sainsaulieu, 

1987). Relaciona as condic;:6es de trabalho com as estruturas s6cio-organizacionais, 

estruturas tecnico-econ6micas, rela~6es sociais de trabalho, entre outros aspectos. 

Procura tomar atraente o conteudo e o contexto do trabalho, promoc;:ao da cooperac;:ao, 

melhor comunica~ao, condic;:6es para a aprendizagem, participac;:ao, etc. Trata-se de urn 

movimento que visa a promo~ao de certos valores tais como a humaniza~ao do trabalho 

e a democracia industrial (Sainsaulieu, 1987). 

Na ultima decada, temos presente uma abordagem Integrada ou Sistemica sobre as 

condi~6es de trabalho. 0 conceito de promoc;:ao e prevenc;:ao no trabalho parte da 

interac~ao entre o indivfduo, o conteudo do seu trabalho, o seu contexto laboral e extra

laboral, reconhecendo a necessidade de agir tanto sobre urn como sobre o outro (Roos, 

1997). 

Esta 6ptica Integrada das condi~6es de trabalho e os factores e dimens6es que esta 

abarca e corroborada pela propria OIT. Esta integra~ao supra-referida tern procurado 

promover nestes ultimos tempos a cria~ao e manutenc;:ao de uma cultura de seguranc;:a e 

saude no trabalho numa perspectiva Preventiva e Sistemica, tanto a nfvel nacional como 

a nfvel de empresa. Podemos ver retomadas algumas orientac;:6es centrais ja presentes 

nas abordagens sociol6gicas dos anos 70. De acordo com a OIT, govemos, 

empregadores e trabalhadores devem participar activamente para garantir condic;:6es de 

trabalho seguras e saudaveis em que o princfpio da Prevenc;:ao Integrada tern prioridade 

(Castells, 1998). 
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Segundo Somavia (1999) o" trabalho decente" e urn conceito central que nao podemos 

descurar e que envolve a seguran9a no trabalho, a protec9ao social, melhores 

perspectivas para o desenvolvimento pessoal e a integra9ao social. Para que isso seja 

possfvel apenas uma abordagem Integrada orientada para a preven9ao e melhoria do 

ambiente ffsico e psicossocial do trabalho, bern como por via de op9oes tecnol6gicas e 

organizacionais pode tamar este aspecto possfvel para a empresa e os seus trabalhadores 

(que devem ter urn papel activo e nao passivo na promo9ao da saude e seguran9a no 

trabalho). Devemos centrar-nos no trabalhador mas tambem no meio envolvente e na 

organiza9ao do trabalho (Gra9a, 2004). 

Esta 6ptica integrada transparece tambem nos estudos mais recentes da Funda9ao 

Europeia para a Melhoria das Condi9oes de Trabalho (como vamos ver no capftulo 2). 

As condi9oes de trabalho sao entendidas como resultantes da organiza9ao do trabalho e 

das escolhas de gestao relativamente as estruturas da organiza9ao do trabalho (Becker, 

2001; G6mez-Mejfa, 1999). Uma organiza9ao de trabalho adequada pode permitir 

detectar e prevenir situa9oes de risco. 0 trabalho .mon6tono, design de tarefas mais 

variadas, instrumentos ou m6veis mal concebidos do ponto de vista ergon6mico podem 

ser evitados com a reorganiza9ao do trabalho. As normas de seguran9a devem ser 

cumpridas pelos indivfduos mesmo num contexto de uma organiza9ao do trabalho com 

reduzido ou nenhum risco. As rela9oes de emprego (rela9oes entre empregadores e 

trabalhadores) tambem constituem uma dimensao importante das condi9oes de trabalho. 

Esta rela9ao envolve o conteudo do trabalho, o contexto em que o trabalho se insere, o 

tempo de trabalho, o tipo de contrato, a forma9ao neste domfnio e a participa9ao e 

envolvimento dos trabalhadores (Castells, 1998 e Castillo, 2003). 

Na explicita9ao da evolu9ao hist6rica das formas de organiza9ao do trabalho e o 

contributo que cada uma das abordagens nos trouxe, no ambito da melhoria das 

condi96es de trabalho, importa focar-nos nos factores e nas dimensoes que esta abarca. 

Surgiram novas formas de organiza9ao do trabalho e uma gestao mais participada. Uma 

nova perspectiva emergiu, nomeadamente uma abordagem Sociol6gica que colocou as 

condi96es de trabalho no Contexto Global da Organiza9ao (Roos, 1997). 

Esta abordagem Sociol6gica permitiu o desenvolvimento de uma nova abordagem 

lntegrada e Sistemica como referimos anteriormente e que actualmente fundamenta uma 

21 



Concepl'oes e Percep\'OeS sobre as Condi9oes de Trabalho: cstudo comparntivo com a siuistrnlidade labornl em cmprcsas l'ortugucsas 

nova estrategia orientada para a promo9ao da saude e seguran9a no trabalho dinamizada 

quer pela EU quer pela OIT (Moniz, 2002). 

Segundo Castillo (1990) por condi96es de trabalho deve entender-se tudo o que se 

relaciona como conteudo do trabalho em si (factores intrfnsecos), mas tambem o que e 
extrfnseco ao proprio trabalho (Gollac e Volkoff, 2000). Para Dessler (2006), o trabalho 

das pessoas e profundamente influenciado por tres grupos de condi96es: 

• Condi96es ambientais de trabalho (ilumina9ao, temperatura, rufdo, etc); 

• Condi96es temporais ( dura9ao do hon1rio de trabalho, horas extra, perfodos de 

descanso, entre outros); 

• Condi96es sociais ( organiza9ao informal, status, relacionamento, participa9ao e 

envolvimento dos trabalhadores, etc). 

Para Kovacs (2000) as condi96es de trabalho sao todas as condi96es que o trabalhador 

encontra no seu local de trabalho, mas que nao se situam s6 a nfvel ffsico (temperatura 

rufdo, humidade, etc), mas tambem a nfvel humano (satisfa9ao no trabalho, motiva9ao, 

envolvimento, participa9ao ). 
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2. Abordagem Classica da Administra~ao 

No despontar do seculo XX dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos 

pioneiros a respeito da administra9ao. Frederick Taylor (1856-1915) fundou a chamada 

Escola da Administra9ao Cientffica. Preocupada em aumentar a eficiencia e potenciar a 

produtividade do trabalho na industria atraves da racionaliza9ao do trabalho operario e 

da decomposi9ao dos processos de trabalho e da organiza9ao de tarefas fragmentadas, 

de acordo com padroes rigorosos de estudos do movimento. Taylor preocupou-se de tal 

maneira com os movimentos inuteis e muito longos que recorreu a cronometragem de 

cada fase do trabalho. Este metodo bastante 16gico do ponto de vista tecnico ignorava OS 

efeitos da fadiga, os factores humanos psicol6gicos e fisiol6gicos e consequentemente 

as condi96es de trabalho. No seguimento de Taylor, Henry Ford (1863-1947) deu urn 

grande impulso de qualidade no desenvolvimento organizacional ap6s a segunda guerra 

mundial (Jardillier, 1965). Ciente da importancia do consumo em massa, Ford 

desenvolveu urn modelo que veio atender as mudan9as ocorridas no meio produtivo. As 

crescentes tentativas de descentraliza9ao e desburocratiza9ao dos sistemas produtivos 

que passavam pela diminui9ao dos nfveis hienrrquicos e pela promo9ao de uma maior 

participa9ao e coopera9ao interfuncional dos diversos elementos. 0 Fordismo 

racionalizou as velhas tecnologias e intensificou a produtividade do trabalho 

adequando-se ao pensamento racional onde o trabalhador se encontrava subordinado 

nao apenas aos empregadores, mas tambem as condi96es de trabalho de produ9ao em 

massa. 0 sistema Taylorista!Fordista percebia as organiza96es como maquinas e geri

las significava fixar metas e estabelecer formas de alcan9a-las. A principal preocupa9ao 

era organizar tudo de uma forma racional, clara e eficiente, detalhando todas as tarefas e 

principalmente controlar onde o indivfduo e desprovido do trabalho mental, 

simplificando o seu trabalho a urn nfvel em que o trabalhador nao coloca a sua 

capacidade intelectual ao servi9o das suas tarefas (Gibb, 2001). 

Henry Fayol (1841-1925) veio desenvolver a chamada Teoria Classica preocupada em 

aumentar a eficiencia da empresa por meio da sua organiza9ao e da aplica9ao de 

princfpios gerais de administra9ao em base cientffica. Embora Taylor e Fayol tenham 

partido de pontos de vista diferentes ate mesmo opostos e certo dizer que as suas ideias 

constituem as bases da abordagem classica ou tradicional da administra9ao que 
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dominaram aproximadamente as quatro primeiras decadas do seculo XX. 0 objective 

das duas correntes era o mesmo: maior produtividade no trabalho e maior eficiencia do 

trabalhador e da empresa (Fayol, 1918). 

Taylor e a sua Escola da Administra9ao Cientifica materializa a necessidade do 

surgimento de mecanismos de gestao e de controlo muito eficazes. Procura-se um 

aumento da produtividade do trabalho com base num conhecimento cientifico rigoroso. 

Para Taylor a organiza9ao e a administra9ao devem ser estudadas e tratadas 

cientificamente e nao empiricamente. A improvisa9ao deve ceder o Iugar ao 

planeamento e 0 empirismo a ciencia. 

Taylor procuroucompreender, explicar e interpretar as organiza96es, de forma racional 

e cientifica com vista ao aproveitamento total da capacidade produtiva dos seres 

humanos e consequente eficiencia maxima do trabalho. "Apresentava despreocupa9ao 

com a vertente humanista e psicol6gica das organiza96es" (Ferreira, et al, 2001: 260) 

vendo-as igualmente como sistemas fechados, sem liga96es com o meio envolvente que 

nao puramente as comerciais. Possuia uma perspectiva materialista onde vigorava a 

ideia do homo economicus como urn mero elemento da economia. Assegurava que "o 

principal objectivo da administra9ao devia ser ode assegurar o maximo de prosperidade 

ao patrao e ao mesmo tempo, o maximo de prosperidade ao empregado" (Gogulien e 

Curry, 2003: 20). Taylor apresenta a divisao equitativa de responsabilidades entre os 

trabalhadores e a direc9ao e a garantia de que o planeamento e a execu9ao correcta das 

actividades nao lesaria a saude do trabalhador. Ele preocupa-se com o estudo da fadiga 

humana cuja finalidade seria identificar os principais causadores dessa fadiga, uma vez 

que esta era a responsavel por uma intensa queda na produtividade e predispoe o 

trabalhador a: 

• Diminui9ao da produtividade; 

• Perda de tempo; 

• Doen9as e Acidentes; 

• Diminui9ao da capacidade de esfor9o (Jardillier, 1965). 

A Administra9ao Cientifica pretendia racionalizar os movimentos, como vimos 

anteriormente, eliminando aqueles que produzem fadiga e que estejam ou nao 

relacionados com a tarefa executada pelo trabalhador. 
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As propostas feitas por Taylor forarn sernpre vistas como a expressao da maxima 

explora~ao do trabalhador para aurnentar a produ~ao. A sua "obra" rnostra no entanto 

urn certo constrangirnento ern ocupar urna posi~ao de "interrnedh1rio" entre os interesses 

antag6nicos dos trabalhadores e da direc~ao. Tinha urna luta incessante para entender o 

esfor~o ernpregado num dia de trabalho, a fadiga provocada por este e a selec~ao 

correcta dos trabalhadores para cada tipo de actividade (Bemoux, 1985). Assirn Taylor 

esperava convencer a direc~ao, de que urna Administra~ao Cientffica possibilitaria 

rnaior rernunera~ao do trabalhador alern de garantir a eficiencia produtiva sern nenhurna 

lesao dos ernpregados e ainda corn rnaior satisfa~ao. Nao e verdade que Taylor e a 

Escola Classica tenharn negligenciado de todo o factor hurnano nas organiza~oes. 0 que 

deve ser acentuado e que a concep~ao que tinha do hornern era dernasiado reducionista e 

demasiado limitada. As condi~oes de trabalho que rnais preocupararn Taylor e seus 

seguidores foram segundo Ferreira, et al (2001): 

• Adequa~ao de instrurnentos e ferrarnentas de trabalho; 

• Arranjo ffsico das maquinas e equiparnentos; 

• Melhoria do arnbiente ffsico de trabalho (rufdo, ventila~ao, ilurnina~ao, 

conforto); 

• Projecto de instrurnentos especiais para cargos especfficos. 

0 conforto do openirio e a rnelhoria do arnbiente ffsico passararn a ser rnuito 

valorizadas nao porque as pessoas o rnerecessern mas porque erarn essenciais para a 

obten~ao da eficiencia do trabalhador. Analisava a Administra~ao corn autoritarismo e 

formalisrno fazendo urn forte apelo a razao, a ciencia e a tecnica. Dedicou-se ao estudo 

dos processes laborais, incidindo a sua observa~ao sobre as tarefas dos operarios no 

nfvel mais baixo da piramide organizacional corn o objectivo de evitar rnovimentos 

desnecessarios e assim tomar rnais barato o produto industrial (Domelas, 1999). Para 

Taylor a maxima eficiencia seria possfvel desde que as empresas irnplementassern uma 

Organiza~ao Cientffica do Trabalho. Taylor procurava a elirnina~ao do ernpirisrno, da 

negligencia e da irracionalidade preconizando urn estudo aprofundado e sistematico de 

todos os aspectos que correspondiarn a execu~ao de cada tarefa, reduzindo o operario a 

urn objecto de produ~ao motivado apenas por recompensas rnateriais ou econ6micas. A 

ernpresa por seu tumo conseguia por este rnetodo reduzir todas as formas de indolencia 

dos indivfduos (Giddens, 1992). 
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Quase urn seculo decorrido, as principais crfticas ao Taylorismo incidem essencialmente 

na analise psicol6gica "grosseira" que Taylor fazia dos assalariados (Freire, 1993). Ele 

apenas considerava que os trabalhadores eram estimulados por ganhos financeiros. 

Este modelo tambem tera sofrido por parcelar ao maximo as interven96es de cada 

operario cuja frustra9ao !aboral tera originado o fracasso social daquele, traduzido na 

fuga dos jovens ao trabalho industrial, absentismo e alta rota9ao de pessoal. 

No que a comunica9ao diz respeito poderemos referenciar que na fabrica ideal tal como 

Taylor a concebe, aquela se limita a mera difusao de informa9ao no sentido descendente 

seguindo a hierarquia pre-estabelecida (Durand, 1994 ). Os subaltemos apenas tern 

acesso aos dados estritamente necessaries a execu9ao da sua tarefa, nomeadamente 

ordens, regras e metodos de opera9ao. 0 trabalho nao se desenvolve em equipa 

traduzindo-se em especializa9ao e isolamento. A organiza9ao e analisada como urn 

sistema fechado nao comunicando com o meio envolvente. Esta teoria representa o 

primeiro enfoque administrative (ainda "mfope"), limitado e reduzido a algumas 

(poucas) variaveis da realidade empresarial. 

No entanto, nao podemos desconsiderar o momento hist6rico-econ6mico em que Taylor 

desenvolveu seus estudos. A revolus;ao industrial trouxe duras condis;6es de trabalho 

com jomadas diarias as vezes superiores a quinze horas para homens, mulheres e 

crians;as que eram tratados sem distins;ao (Jardillier, 1965). Os estudos de Taylor foram 

urn esfors;o no sentido de racionalizar ou ainda tomar mais inteligente e 16gica a 

integras;ao homem-maquina, tao essencial neste perfodo para que o operario pudesse 

exercer a sua funs;ao em menos tempo e com melhor remuneras;ao. Tambem 

"preocupava-se" com os riscos de lesao dos trabalhadores (independentemente desta 

preocupas;ao e como ja referimos anteriormente, seria apenas uma forma de precaver o 

aumento da produs;ao e consequentemente mais lucros para os donos dos meios de 

produs;ao ). E claro que a produs;ao nas indus trias e em particular nas linhas de 

montagernlprodus;ao dificilmente poderao ser consideradas como urn ambiente de 

trabalho saudavel, favoravel a saude e segurans;a dos trabalhadores (Haglund, et al, 

1991). A maneira como estavam organizadas e como funcionavam tinham 

consequencias negativas na saude e segurans;a dos trabalhadores (stresse, problemas do 

foro musculo-esqueletico, insatisfas;ao, baixa por doens;a, etc). Alem disso, as linhas de 

montagem mais classicas baseadas no modelo Tayloriano tendem a negar aos 

trabalhadores as mais elementares oportunidades de promos;ao do seu desenvolvimento 

26 



Concep(iiies e Percep(iiies sobre as Condi(ioes de Trabalho: esiUdo comparnlivo com a sinislrnlidadc !aboral em cmprcsas Portugucsas 

pessoal, de controlo sobre o seu trabalho, de autonomia na tomada de decisao e de 

resolu~ao de problemas, de participa~ao efectiva e concreta nas tarefas a montante e a 

jusante do trabalho de montagem (Gra~a, 2004). 

Embora contempodineos e representantes da mesma Escola, Taylor e Fayol apresentam 

caracterfsticas bastante distintas. 0 primeiro preocupou-se fundamentalmente com as 

questoes relacionadas com a racionalizacao da produs;ao enquanto o segundo procurou 

regular a actividade humana dentro das organizas;oes. 0 interesse de Fayol baseia-se 

acima de tudo na estrutura organizacional (Fayol, 1918). 

Enquanto Taylor seguiu urn caminho de baixo para cima e das partes para o todo dentro 

da empresa, para Fayol a empresa e analisada numa estrutura de cima para baixo. A 

capacidade primordial administrativa compete ao director enquanto a capacidade 

primordial tecnica e da competencia do open1rio. Fayol conclui que dentro de uma 

escala hien1rquica a importancia relativa a capacidade administrativa aumenta de acordo 

com o grau de hierarquia e diminui a capacidade tecnica. Sua visao e mais na "gestao" 

com resultados finais na produ~ao enquanto a visao de Taylor e na "produ~ao" e no 

openrrio para resultados na quantidade produtiva (Fielding, 1998). A Teoria Geral da 

Administra~ao partiu de uma abordagem sintetica, global e universal da empresa com 

uma visao anat6mica e estrutural enquanto na Administra~ao Cientffica a abordagem 

era fundamentalmente operacional (homem/maquina). A divisao do trabalho e o 

elemento comum mais importante entre Taylor e Fayol, mas enquanto na Administra~ao 

Cientffica a divisao do trabalho se processa ao nfvel do operario fragmentando as 

tarefas, na Administra~ao Classica a preocupa~ao com a divisao se opera ao nfvel dos 

6rgaos que compoem as organiza~oes, isto e, os departamentos, divisoes, sec~oes e 

unidades. A Teoria Classica e a corrente dos anatomistas e fisiologistas da organiza~ao. 

A visao de Fayol a respeito das fun~oes basicas numa organiza~ao hoje ja obsoletas, 

parte do princfpio que todas as empresas podem ser divididas em seis grupos de 

fun~oes, a saber: fun~oes tecnicas, comerciais, financeiras, contabilfsticas, 

administrativas e de seguran~a (relacionadas com a protec~ao e preserva~ao dos bens e 

das pessoas). 

A abordagem Classica desenvolvida por Taylor e Fayol sofreram crfticas por serem 

eminentemente mecanicistas e ate mesmo motivadas no sentido da explora~ao do 

trabalhador como se fora uma maquina. Este modelo racionalistalmecanicista idealizado 

para a solu~ao dos problemas da organiza~ao do trabalho no capitalismo, ainda que nas 
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decadas iniciais da sua difusao tenha aparentemente conseguido atingir os objectives da 

amplia~ao do processo de acumula~ao e controlo da for~a de trabalho, a medida que 

resolviam certos problemas criavam-se muitos outros e nao conseguiram superar os 

conflitos quotidianos na produ~ao. Como sintomas da crise eminente e esgotamento do 

modelo aumenta o turnover, acidentes de trabalho, absentismo, insubordina~ao e 

sabotagem industrial (Gollac e Volkoff, 2000). Em especial, esta "intensa reac~ao" era a 

resposta as pessimas condi~oes humanas e sociais do trabalho cuja fragmenta~ao 

crescente se tornara insustenhivel. A medida que a classe trabalhadora aumentava o seu 

nfvel educacional, crescia a contradi~ao entre as condi~oes culturais/educacionais dos 

trabalhadores e as exigencias intelectuais mfnimas da prodw;ao, o controlo e a falta de 

autonomia no trabalho. 

No entanto, nao pode deixar de ser revelado o alerta de Cyert e March (1963) no sentido 

de considerar que se presenciou urn esgotamento parcial e nao total do modelo 

Taylorista!Fordista decorrente de novas condicionantes sociais, tecnicas e econ6micas, 

ou seja, nao houve uma ruptura radical com o modelo. 

Como tentativa de reverter o quadro negativo e a situa~ao de crise decorrente do modelo 

de organiza~ao do trabalho dominante, o capitalismo providenciou urn modelo "novo" 

para recuperar a maxima eficacia e a acumula~ao detendo os conflitos sociais. 0 novo 

modelo deveria providenciar a correc~ao mas nao a sua supera~ao. Desse modo, o 

modelo humanista sugerido pela Escola das Rela~oes Humanas (na decada de 30) 

aparentemente contrapoe-se ao Taylorismo mas na realidade nao o poe em causa, pois 

trata-se de uma tentativa tecnocratica de correc~ao do Taylorismo/Fordismo. Nao ha a 

tentativa de substituir o paradigma classico nem mesmo de supera-lo (Pereira, 1995 e 

Orstman, 1984). 

A partir da contribui~ao de psic6logos e soci6logos iniciada com Elton Mayo (1880-

1948), surgem outras escolas de Administra~ao a come~ar pela ja referida Escola das 

Rela~oes Humanas. 

A partir desse momento as teorias de Taylor sao vistas como distorcidas do ponto de 

vista do trabalhador, considerando-o uma simples pe~a no processo de produ~ao e 

submetido a uma supervisao "policialesca". Apesar de certos aspectos que caracterizam 

o movimento das Rela~oes Humanas ser combatido da mesma forma que no 

Taylorismo/Fordismo, como por exemplo a racionalidade Taylorista e pela 16gica da 

coopera~ao com vista a conquista da "harmonia administrativa" ( consenso ). Para evitar 
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o conflito e procurando a coopera9ao e harmonia pelo consenso atraves de esquemas 

motivacionais (que vis am dissimular o conflito basi co entre capital/trabalho) (K6vacs e 

Castillo, 1998). Por outro lado, nao corresponde a verdade o conceito generico de que o 

trabalhador nao tern outros interesses e motiva96es senao os representados pela 

recompensa financeira 

Da mesma forma se estendem as crfticas as teorias de Fayol devido a nao ter 

comprovado a validade dos seus princfpios estabelecidos, pela ausencia de trabalhos 

experimentais. 
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Quadro 1 · Abordagem cliissica da administra9ao 

Criticas a Teoria da Administrac;ao 

Cientlfica (Enfase nas Tarefas) 

Racionaliza9iio da produ9iio; 

Abordagem operacional. Divisao e especializa9iio 
do trabalhador -7 abordagem nas tarefas; 

partes para o todo; 

Conhecimento cientffico rigoroso; 

(Enfase na Estrutura) 

Regula9iio da actividade humana atraves da 

estrutura organizacional; 

Abordagem sintetica, global e universal da 
empresa (abordagem anat6mica e estrutural); 

de cima para baixo; 

Ausencia de trabalhos experimentais - metodo 

empfrico; 

A comunica9iio lim1ta-se a mera difusiio de Abordagem 

informa9iio no sentido descendente. Prescritiva e 

ificada da organiza9iio formal; 

normativa; 

0 trabalho niio se desenvolve em equipa, Abordagem incompleta da 

traduzindo em especializa9ii0 e isolamento; descuidou-se da organiza9ii0 informal; 

Trata a organiza9iio como sistema fechado, 

envoi vente; composto de poucas variaveis; 

Preocupa-se com o estudo da fadiga humana, mas A permanencia no cargo favorece o born 

apenas porque esta era causadora da queda na desempenho, a rota9iio de pessoal e prejudicial 

produtividade; para a eficiencia da organiza9iio, mesmo que o 

Preocupa-se com as condi96es de trabalho 

(instrumentos, ferramentas, ambiente ffsico de 

trabalho, etc), niio porque as pessoas o 

merecessem, mas porque eram essenciais para a 

eficiencia. 

Fonte: Responsabilidade do autor 

trabalho seja repetitive e mon6tono. 
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NO QUE SE REFERE As CONDICOES DE TRABALHO: 

Na Abordagem Chissica da Administra~ao e no que diz respeito as condi~oes de 

trabalho nao existe uma preocupa~ao com o trabalho em equipa, pois existe urn 

trabalho muito "solitario". Nao existe qualquer preocupa~ao com a comunica~ao 

informal. 0 homem executa apenas o trabalho para que foi especializado nao 

planeando nem pensando sobre esse mesmo trabalho. A informa~ao que e difundida 

para o trabalhador exercer a sua tarefa e normativa, prescritiva e descendente 

hierarquicamente. 0 homem e visto de uma forma muito redutora e "microsc6pica". 

Existe uma preocupa~ao com as condi~oes de trabalho e em particular com a fadiga 

humana tendo por base nao uma preocupa~ao social, mas sim, com as repercussoes 

que essa fadiga podeni ter na eficiencia e produtividade. Ou seja, pela interdependencia 

subsistente entre a optimiza~ao da produtividade do trabalho e as tipologias de 

dispendio de energias fisiol6gicas e intelectuais do factor de produ~ao "trabalho" 

persistia uma grande necessidade de estudar a fadiga ffsica a que os openrrios eram 

submetidos. Essa necessidade de estudo exaustivo era crucial, ao ponto de terem de ser 

racional e cientificamente ponderados os tipos de doen~as, acidentes e desequilfbrios 

psicoffsicos provenientes da extenua~ao do esfor~o humano na execu~ao das tarefas. 

A monotonia, rotina e fadiga ffsica instalaram-se com extrema facilidade atraves do 

desenvolvimento da divisao e da especializa~ao do trabalho. A estandardiza~ao de 

gestos e movimentos destruiu a capacidade e a espontaneidade criativa dos operarios e 

extenuou ao maximo as suas potencialidades ffsicas. Todos estes aspectos eram muito 

negativos para a saude e o moral da generalidade dos operarios. As doen~as e os 

acidentes de trabalho progrediram de forma assustadora. 0 ambiente de trabalho 

degradou-se por via do aumento da temperatura, dos rufdos e da polui~ao imposta pelo 

funcionamento das maquinas nas fabricas. 

A organiza~ao tambem e vista como urn sistema fechado nao existindo qualquer 

preocupa~ao com o meio envolvente. 

Fonte: Responsabilidade do autor 

31 



Concep~oes e Percep~5es sobre as Condi~oes de Trabalho: csludo compnralivo com a sinislralidadc Inborn I em cmp1'Csas l'orlugucsas 

Temos de ter em conta que a depressao que afectou a economia mundial em 1929 e 

provocou a mais profunda recessao econ6mica ja experimentada ate hoje levou a 
humaniza9ao dos conceitos administrativos e influenciou o surgimento da Teoria das 

Rela96es Humanas onde o factor humano e os factores sociais passaram a ocupar um 

Iugar central na Administra9ao. Para alcan9ar as metas da organiza9ao com uma nova 

linguagem passou a dominar no meio empresarial alguns conceitos como: motiva9ao, 

lideran9a, comunica9ao, organiza9ao informal e dinamica de grupo. 0 Homo 

Economicus cede o Iugar ao homem social onde a enfase nas tarefas e na estrutura e 
substitufda pelo realce nas pessoas (Ortsman, 1984 ). 

3. Teorias Comportamentalistas 

Como referimos anteriormente, por oposi9ao a Teoria Chissica surgiram outros tipos de 

abordagem nomeadamente a realizada por Elton Mayo (1880-1949) no final da decada 

de 1920. Esta perspectiva centra a sua observa9ao na problematica da motiva9ao dos 

indivfduos na empresa e no estilo de lideran9a como factores determinantes da 

produtividade. 

Nesta abordagem das Rela96es Humanas o indivfduo deixa de ser visto como uma pe9a 

de todo o maquinismo e passa a ser considerado como urn todo, isto e, urn ser humano 

com os seus objectivos pessoais e inser9ao social pr6pria que nao abandona a entrada na 

empresa (Pereira, 1995). 

A Teoria das Rela96es Humanas, Teoria Behaviorista e a Teoria da Motiva9ao sao 

englobadas na denomina9ao de Teorias Comportamentalistas, em que a empresa 

continua a ser considerada como urn sistema fechado e o objectivo continua a ser a 

optimiza9ao do sistema produtivo intemo. 

Gerir uma empresa segundo a Teoria Comportamentalista e conduzir o sistema social 

baseando-se no profunda conhecimento dos mecanismos de motiva9ao comportamental 

e do funcionamento dos sistemas sociais complexos. 0 gestor e urn condutor de 

homens, isto e, o lfder capaz de empolgar os indivfduos na prossecu9ao dos objectivos 

da empresa. A tecnologia operativa deixa de ser determinante para o funcionamento da 

empresa, e o esfor9o recai no planeamento de topo de modo a aumentar a eficiencia 

atraves de interven96es planeadas baseada no conhecimento dos indivfduos sobre os 

procedimentos em execu9ao (Regalia, 1995). 
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3.1. Teoria das Rela~oes Humanas 

A Teoria das Relas;6es Humanas surgiu nos Estados Unidos com a necessidade de 

corrigir a tendencia da desumanizas;ao do trabalho sendo resultado das conclus6es da 

experiencia de Hawthorne, cujo principal percursor foi Elton Mayo. Este autor nasceu 

na Austnllia e formou-se em antropologia e medicina. 

Esta teoria procurou substituir os conceitos desenvolvidos e afirmados pela teoria 

classica. 0 administrador tecnico e voltado para os aspectos 16gicos da organizas;ao e 

cede o Iugar ao humanista que e voltado para os aspectos psicol6gicos e sociol6gicos da 

organizas;ao (Wynne, 1998). A partir desta teoria o acervo de teorias psicol6gicas acerca 

da motivas;ao humana passou a ser aplicado dentro da empresa. Esta defende que as 

motivas;6es do homem sao basicamente recompensas sociais e simb6licas, pois as 

necessidades psicol6gicas sao maiores do que as financeiras. Concentrou as suas 

pesquisas no estudo do relacionamento dos trabalhadores entre si com atens;ao ao 

impacto da satisfas;ao nao-econ6mica na produtividade. Esta teoria deu enfase ao ser 

humano e ao clima psicol6gico do trabalho enfatizando a necessidade do trabalhador 

pertencer a urn grupo. Considerava que os avans;os tecnol6gicos e industriais do seculo 

XIX nao foram acompanhados por alteras;6es correspondentes nos metodos de trabalho 

(Wilson, 1994): 

• A Escola foi basicamente urn movimento de oposis;ao a desumanizas;ao do 

trabalho decorrente dos rigidos metodos cientfficos da teoria classica. 0 

indivfduo deixa de ser visto como uma pes;a da maquina e passa a ser 

considerado como urn ser humano. 

• A Escola comes;ou a enfatizar a importancia da satisfas;ao humana para a 

produtividade. Ha a transferencia da enfase na tarefa e na estrutura para a enfase 

nas pessoas. A visao da organizas;ao passa a ser informal. 

De acordo com K6vacs (2000) esta teoria surge da necessidade de corrigir a forte 

tendencia da desumanizas;ao do trabalho com metodos rigorosos, cientfficos e precisos, 

nomeadamente: 

• Necessidade de humanizas;ao e democratizas;ao da administras;ao; 

• Desenvolvimento das ciencias humanas, principalmente a psicologia e a 

sociologia. 
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Para Montmollin (1990), Elton Mayo foi o pai da seguran9a e saude no trabalho, 

nomeadamente da ergonomia, devido a experiencia de Hawthorne realizada na fabrica 

da Western Electric Company (entre 1927 e 1932). Esta tinha como principal objectivo 

detectar de que modo os factores ambientais influenciavam a produtividade dos 

trabalhadores, como os estudos da ilumina9ao sobre o rendimento dos trabalhadores e se 

prejudicavam ou nao a sua produtividade. 

No entanto, as conclus6es retiradas desta experiencia foram muito mais enriquecedoras 

do que inicialmente Elton Mayo esperava alcan9ar. Identificou a importancia das 

necessidades sociais no local de trabalho e a forma como os grupos de trabalho podem 

satisfazer essas necessidades (Soumia, 1995). 0 estudo inicial estava mais preocupado 

em associar a incidencia da fadiga e sua rela9ao com as condi96es de trabalho, mas com 

o progresso da pesquisa a perspectiva da abordagem Taylorista foi abandonada. Outros 

aspectos da situa9ao de trabalho como atitudes, preocupa96es dos trabalhadores e 

factores do ambiente social extemo come9aram a aparecer. 0 estudo levou a 
oportunidade de toda uma discussao sobre a motiva9ao no trabalho, o que resultou no 

aparecimento de uma nova teoria apoiada na ideia de que indivfduos e grupos, da 

mesma forma que os organismos biol6gicos, actuam mais eficazmente quando as suas 

necessidades sao satisfeitas (Soumia, 1995). Tomou corpo a ideia que os trabalhadores 

podiam envolver-se mais no trabalho e sentirem-se mais uteis e importantes recebendo 

fun96es significativas como a autonomia, responsabilidade e reconhecimento. 0 

enriquecimento do trabalho combinado com urn estilo de lideran9a mais participativo e 

democnitico surge como uma altemativa a orienta9ao excessivamente estreita, 

desumana e autoritaria gerada pela teoria mecanicista. Da experiencia de Hawthorne 

sobressai o conceito de homem social. Podemos evidenciar assim alguns aspectos mais 

significativos desta experiencia (Savall e Zardet, 1995): 

• 0 nfvel de produ9a0 e determinado pela integra9a0 social e nao pela capacidade 

ffsica dos operarios; 

• 0 openirio nao reage como indivfduo isolado mas como membro de urn grupo 

social; 

• A empresa passou a ser vista como urn conjunto de grupos informais cuja estrutura 

nem sempre coincide com a organiza9ao formal; 
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• Os elementos emocionais e mesmo irracionais passam a merecer uma maior 

aten9ao; 

• As pessoas sao motivadas principalmente pela necessidade de reconhecimento, de 

aprova9ao social e de participa9ao nas actividades dos grupos sociais (conceito de 

homem social). 

Quadro 2 • Compara9ao entre as teorias ch1ssicas e rela96es humanas 

TEORIA CLASSICA TEORIA DAS RELA~OES HUMANAS 

Trata a organiza9ao como maquina; Trata a organiza9ao como grupo de 

pessoas; 

Enfatiza as tarefas ou a tecnologia; Enfatiza as pessoas; 

Inspirada em sistemas de engenharia; Inspirada em sistemas de psicologia; 

Autoridade centralizada; Delega9ao de autoridade; 

Linhas claras de autoridade; Autonomia do empregado; 

Especializa9ao e competencia tecnica; Confian9a e abertura; 

Acentuada divisao do trabalho; Enfase nas rela96es entre as pessoas; 

Confian9a nas regras enos regulamentos; Confian9a nas pessoas; 

Clara separa9ao entre linha e staff. Dinamica grupal e interpessoal. 

.. 
Fonte: Adaptado de Jardilher (1965) 

Com a experiencia de Hawthorne a organiza9ao industrial passou a considerar suas, 

duas fun96es basicas: a fun9ao econ6mica e a fun9ao social (que e desenvolvida 

posteriormente com a abordagem S6cio-Tecnica). A Administra9ao passou a utilizar 

novas palavras e a dar importancia aos seus significados, como: motiva9ao, lideran9a, 

comunica96es, organiza9ao informal e dinamica de grupo (como ja referimos 

anteriormente ). A fabrica e concebida como urn sistema social on de a organiza9ao 

tecnica e humana em conjunto com a organiza9ao formal e informal sao subsistemas 

interligados e interdependentes (Vroom e Yetton, 1973). Qualquer modifica9ao em urn 

deles provoca modifica96es nos demais. A colabora9ao humana e determinada mais 

pela organiza9ao informal do que pela formal. Nao ha nada de 16gico na colabora9ao, o 

que existem sao factores psicol6gicos. 
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Figura 1 - Func;oes basi cas: econ6mica e social 

Fonte: Adaptado de Chambel e Curral ( 1995) 

Fun~ao Econ6mica: produ~ao 
de hens e servi9os. 

3.1.1. Decorrencia da Teoria das Rela~oes Humanas 

Equilfbrio · ,' 
intemo· · 

Com o advento das Relac;oes Humanas uma nova linguagem passa a dominar o 

repert6rio administrativo: fala-se agora em motivac;ao, lideranc;a, comunicac;ao, 

organizac;ao informal e dinamica de grupos. Considera-se principalmente as 

expectativas dos trabalhadores, organizac;ao, lideranc;a informais e a rede nao 

convencional de comunicac;oes. 

Os princfpios classicos passam a ser duramente contestados. 0 engenheiro eo tecnico 

cedem Iugar ao psic6logo e soci6logo. 0 metodo e a maquina perdem a primazia em 

favor da dinamica de grupo (Grac;a, 2004). 

As conclusoes dos estudos de Elton Mayo trazem para a teoria administrativa a 

considerac;ao do aspecto humano, ou seja, as condic;oes psicol6gicas sobre as quais o 

homem desenvolve o seu trabalho e que passam a entrar em conflito com a noc;ao do 

homem econ6mico da administrac;ao cientffica. 

Comecam a ser consideradas algumas variaveis gue ate entao nao eram consideradas no 

mundo do trabalho (Freire, 1995): 

o Motiva~ao: Procura explicar os porques do comportamento das pessoas. Vimos 

na teoria da administrac;ao cientffica que a motivac;ao seria pela busca do 

dinheiro e das recompensas salariais e materiais do trabalho. A experiencia de 

Hawthorne veio demonstrar que o pagamento ou recompensa salarial nao e o 

unico factor decisivo na satisfac;ao do trabalhador. Elton Mayo e a sua equipa 
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passaram a chamar a aten~ao de que o homem e motivado por recompensas 

sociais, simb6licas e nao materiais. A compreensao da motiva~ao do 

comportamento exige o conhecimento das necessidades humanas. 

o Lideran~a: A teoria cUissica nao se preocupou virtualmente com a lideran~a e 

suas implica~6es. Com a Teoria das Rela~6es Humanas passou-se a constatar a 

enorme influencia da lideran~a informal sobre o comportamento das pessoas. A 

experiencia de Hawthorne teve o merito entre outros, de demonstrar a existencia 

de lfderes informais que encarnavam as normas e expectativas do grupo e que 

mantinham estrito controlo sobre o comportamento do grupo, ajudando os 

operarios a actuarem como urn grupo social coeso e integrado. 

o Comunica~ao: Com o desenrolar das consequencias das experiencias de 

Hawthorne e das experiencias sobre lideran~a, os pesquisadores passaram a 

concentrar a sua aten~ao nas oportunidades de ouvir e aprender em reuni6es de 

grupo no sentido de adquirirem condi~6es de enfrentar com eficiencia os 

complexos problemas de comunica~ao bern como adquirir confian~a e franqueza 

no seu relacionamento humano. 

o Organiza~ao informal: Existem padr6es de rela~6es encontrados na empresa 

mas que nao aparecem no organograma. Encontramos amizades e antagonismos, 

indivfduos que se identificam com outros grupos que se afastam de outros e uma 

grande variedade de rela~6es no trabalho ou fora dele que constituem a chamada 

organiza~ao informal. Esta organiza~ao informal desenvolveu-se a partir da 

interac~ao imposta e determinada pela organiza~ao formal. 

o Dinamica de grupo: Fundada por Kurt Lewin (1890-1947) a Escola da 

Dinamica de grupo desenvolve uma proposi~ao geral de que o comportamento, 

as atitudes, as cren~as e os valores dos indivfduos reflectem firmemente os 

grupos aos quais pertencem. Dinamica de grupo e a soma de interesses dos 

componentes do grupo que pode ser activada atraves de estfmulos e motiva~6es 

no sentido de maior harmonia e aumento do relacionamento. 
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Segundo esta Escola, os grupos podem participar do processo de mudan9a em pelo 

menos tres perspectivas (Jardillier, 1989): 

• 0 grupo como instrumento de mudan9a; 

• 0 grupo como meta de mudan9a; 

• 0 grupo como agente de mudan9a. 

A Teoria das Rela96es Humanas dominou ate final dos anos 50. Entretanto, 

similarmente as teorias ch\ssicas a abordagem humanfstica foi alvo de muitas crfticas 

principalmente ao por em pnltica muitas das caracterfsticas Tayloristas. Podemos 

evidenciar a substitui9ao da conten9ao directa pela manipula9ao das rela96es humanas, 

alem de manter a separa9ao entre planeamento e execu9ao no desenvolvimento das 

tarefas. Todavia, os pressupostos considerados pela escola de Rela96es Humanas sao 

incompletos, na medida em que nao alteram de forma substancial o modo como o 

trabalho e planeado (seguindo a perspectiva Taylorista). De facto, assistimos a algumas 

mudan9as "perifericas", nomeadamente a melhoria das condi96es ffsicas do trabalho, 

aumento do numero de pausas, direito de falar durante a realiza9ao das tarefas, redu9ao 

dos horarios de trabalho e a fun9ao da hierarquia como urn estfmulo para o trabalhador. 

Desta forma, as mudan9as que esta teoria nos fomece sao encaradas mais como uma 

compensa9ao do que de facto colocar a abordagem classica em questao (Koplan, 1992). 

Em sfntese, apresentamos no quadro no 3 algumas reflexoes sobre a Teoria das Rela96es 

Humanas. 
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Quadro 3 - Resumo da teoria das rela~oes humanas 

Teoria das Rela~oes Humanas 

(Enfase nas Pessoas) 

Ap6s o domfnio da Teoria das Rela~oes Humanas por cerca de mais de uma decada, 

nos finais dos anos 50 entrou em declfnio, passando a ser intensamente criticada a tal 

ponto que as suas concep~oes passaram a ser profundamente revistas e alteradas. 

Ao estudar e analisar o comportamento humano, a principal preocupa~ao e investigar 

aquilo que motiva o homem para poder adeqmi-lo as pretensoes organizacionais. 

Citamos as principais criticas a Teoria: 

• Oposi~ao cerrada a teoria chissica; 

• Inadequada visualiza~ao dos problemas das rela~oes industriais; 

• Concep~ao ingenua e romantica do openirio; 

• Limita~ao do campo experimental; 

• Parcialidade das conclusoes; 

• Enfase nos grupos informais; 

• Enfoque manipulativo das rela~oes humanas. 

Fonte: Responsabilidade do autor 
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NO QUE SE REFERE AS CONDICOES DE TRABALHO: 

Na Teoria das Rela96es Humanas e no que se refere as condi~oes de trabalho, o grupo 

tern urn papel preponderante para a mudan9a. A enfase e colocada nas pessoas e o 

trabalhador e visto como urn ser humano com as suas necessidades e emo~oes onde a 

satisfa~ao e motiva~ao no trabalho e fundamental para a produtividade. Pela primeira 

vez fala-se na autonomia, responsabilidade, reconhecimento, aprova~ao social e 

participa~ao nas actividades dos grupos sociais, onde convivem de uma forma 

informal. Este aspecto e crucial para a eficiencia do processo produtivo. Existe urn 

estilo de lideran~a mais participativo. 

Para Elton Mayo os problemas sociais e humanos resultantes da civiliza9ao industrial 

situavam-se basicamente nos fen6menos de desintegra~ao social e na deteriora9ao 

fisica e psiquica do ser humano. Os fen6menos da conflitualidade e da desintegra9ao 

nas organiza96es demonstravam que as an::llises dos autores chissicos descuravam os 

aspectos sociais e psicol6gicos que corporizam o comportamento humano das 

organiza96es. Por essa razao a psicologia e a sociologia passaram a ter urn papel 

preponderante na explica9ao do comportamento humano nas organiza96es. Os 

problemas sociais e humanos decorrentes da civiliza9ao industrial foram os temas 

centrais desta teoria. 

Fonte: Responsabilidade do autor 

3.2. Teoria Behaviorista 

E a segunda abordagem rumo a humaniza9ao das empresas. A Teoria Behaviorista veio 

significar uma nova direc9ao e urn novo enfoque a abordagem das ciencias do 

comportamento ao abandonar as posi96es normativas e prescritivas das teorias 

anteriores e a adop9ao de posi96es explicativas e descritivas. Mantendo o enfase nas 

pessoas mas dentro de urn contexto organizacional mais amplo. A psicologia social 

evoluiu para a psicologia organizacional (que trata mais do comportamento 

organizacional do que o comportamento humano ou dos grupos sociais) (Friedaman, 

1956). 
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0 movimento Behaviorista surgiu como evolu9ao de uma dissidencia da Escola das 

Rela96es Humanas que recusava a concep9ao de que a satisfa9ao do trabalhador gerava 

de forma intrfnseca a eficiencia do trabalho. A percep9ao de que nem sempre os 

trabalhadores seguem comportamentos exclusivamente racionais ou essencialmente 

baseados em sua satisfa9ao, exigia a elabora9ao de uma nova teoria administrativa. A 

Teoria Behaviorista defendia a valoriza9ao do trabalhador em qualquer 

empreendimento baseado na coopera9ao, na busca de urn novo padrao de teoria e 

pesquisa administrativa. A abordagem comportamental tern como enfase a busca de 

solu96es democniticas e flexfveis para os problemas organizacionais (Ortsman, 1984). 

Foi bastante influenciada pelo desenvolvimento de estudos comportamentais em varios 

campos da ciencia como a antropologia, a psicologia e a sociologia. Propunha-se 

fornecer uma visao mais ampla do que motiva as pessoas para agirem ou se 

comportarem do modo que o fazem, particularizando as situa96es especfficas do 

indivfduo no trabalho. Dentro dos trabalhos fundamentais para a eclosao do 

Behaviorismo destacam-se os de Chester Barnad, "acerca da coopera9ao na 

organiza9ao formal que procurava desenvolver uma teoria da organiza9ao formal, que 

segundo ele, serviria como uma ferramenta no estudo ou na discussao dos problemas da 

organiza9ao concreta" (Cyert e March, 1963:22). Os autores entendem que a 

coopera9a0 e predominantemente determinada por dois factores: prop6sito e limita9a0. 

Diante de urn prop6sito definido os homens cooperam uns com os outros para superar 

suas limita9ees e alcan9ar as suas satisfa96es pessoais. 

Diferentemente de Elton Mayo que acreditava na coopera9ao pela necessidade do 

homem em agrupar-se ou desenvolver urn papel social dentro do seu agrupamento, 

Barnard defende uma racionalidade estritamente instrumental como caracterfstica 

humana. Sendo a coopera9ao nada mais que a necessidade de alcan9ar uma satisfa9ao 

que individualmente seria impossfvel dadas certas limita96es. 

Por outro lado, Herbert Simon (1965) refere a participa9ao dos grupos no processo 

decis6rio da organiza9ao. Enquanto Elton Mayo e Chester Barnard tentavam entender 

os motivos da coopera9ao na vida humana associada, Herbert Simon busca 

objectivamente a compreensao do comportamento humano dentro das organiza96es 

produtivas. Segundo ele, sao importantes institui96es sociais cujas especificidades e 

grau de coordena9ao exigem maior aten9ao dos pesquisadores sociais. 
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Acreditando que as organiza~oes nao vinham recebendo a devida analise por parte dos 

cientistas sociais, propos a defini~ao de uma teoria das organiza~oes que levasse em 

considera~ao aspectos desprezados ou ate mesmo desconhecidos pelas escolas 

anteriores. Preocuparam-se tambem com a falta de uma linguagem comum 

administrativa e de uma metodologia cientifica que permitisse a comprova~ao das 

teorias vigentes (Goguelin e Curry, 2003). Eles (juntamente com March) enfatizam a 

Teoria das Decisoes observando que a decisao tomada e muito mais importante que as 

tarefas a serem executadas em decorrencia da mesma. A partir de entao as empresas 

passam a ser vistas como sistemas de decisoes onde as pessoas tern percep~oes, sentem, 

decidem, agem e em seguida definem o seu comportamento diante das situa~oes a 

serem enfrentadas (Wilson, 1994 ). Esta teoria procura dar enfase ao comportamento 

humano deixando de lado o aspecto estrutural. Procura comparar e desenvolver urn 

estilo de administra~ao com severas crfticas as teorias anteriores, representando uma 

tentativa de sintetizar a teoria da organiza~ao formal. Da enfoque nas rela~oes humanas 

significando assim uma nova direc~ao e urn novo enfoque dando profunda enfase nas 

pessoas dentro de urn contexto organizacional (Miller, 1991). Para isso, descobriu-se a 

necessidade do estudo da motiva~ao para que os resultados comportamentais fossem 

dirigidos para a realiza~ao dos objectivos pessoais e organizacionais. Para Simon as 

organiza~oes sao sistemas cooperativos baseados na racionalidade, ou seja, sao 

sistemas sociais baseados na coopera~ao entre pessoas. Uma organiza~ao s6 existe 

quando existem conjuntamente tres condi~oes: 

• Interac~ao entre duas ou mais pessoas; 

• Desejo e disposi~ao para a coopera~ao; 

• Finalidade de alcan~ar objectivos comuns (Lyotard, 1989). 

A fun~ao do gestor e criar e manter urn sistema de esfor~os cooperativos e criar 

condi~oes capazes para incentivar a coordena~ao da actividade organizada. A 

organiza~ao e urn complexo sistema de decisoes pois nao e apenas 0 gestor que toma as 

decisoes (Moniz, 2002). 

Para a Teoria Behaviorista, todos os niveis hierarquicos podem tomar decisoes 

relacionadas ou nao como trabalho. Nas teorias anteriores muita importancia foi dada 

as ac~oes e nenhuma as decisoes que as provocaram. As organiza~oes estao permeadas 

de decisoes e de ac~oes (Jardillier, 1989). Neste sistema cada pessoa participa racional 
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e conscientemente escolhendo e tomando decisoes individuais a respeito de alternativas 

mais ou menos racionais de comportamento. Assim, as pessoas estao dispostas a 

cooperar desde que as suas actividades na organiza~ao contribuam directamente para a 

satisfa~ao de seus objectivos pessoais. Segundo esta teoria a organiza~ao e urn sistema 

de comportamentos sociais inter-relacionados de varias pessoas que SaO OS participantes 

da organiza~ao. A decisao de participar e essencial para o equilfbrio organizacional. 

"Cada participante e grupo de participantes recebem incentivos da organiza~ao 

retribuindo" (Simon, 1965:123). Como a organiza~ao e urn sistema cooperativo 

racional ela somente pode alcan~ar os seus objectivos se as pessoas que a compoem 

coordenarem seus esfor~os, a fim de alcan~ar algo que individualmente jamais 

conseguiriam. Por essa razao a organiza~ao caracteriza-se por uma racional divisao do 

trabalho e por uma determinada hierarquia. A organiza~ao espera que o trabalhador 

obede~a a sua autoridade e o trabalhador espera que a organiza~ao se comporte 

correctamente com ele e opere com justi~a (0 'Brown, 1996). Deste "contrato de 

interac~ao", ambas as partes estao orientadas por directrizes que definem o que e 

correcto e equitativo. Os soci6logos se referem a uma norma de reciprocidade enquanto 

os psic6logos chamam de contrato psicol6gico. Existe urn relacionamento de 

interdtmbio entre os indivfduos e a organiza~ao. 0 modo pelo qual os objectivos 

individuais sao satisfeitos determina a sua percep~ao do relacionamento. 

Com efeito, os Behavioristas trazem para o debate nas organiza~oes o que ja vinha sido 

pesquisado nos "laborat6rios" medicos e psicol6gicos. Entendem que o meio e algumas 

dimensoes relacionadas com as rela~oes de trabalho podem determinar o 

comportamento do indivfduo (Moniz, 2002). Os autores Behavioristas enfatizam ser 

necessaria conhecer as necessidades humanas para compreender melhor o seu 

comportamento e utilizar a motiva~ao como algo de muito importante para melhorar a 

qualidade de vida nas organiza~oes. 
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Quadro 4- Resumo da teoria behaviorista 

Teoria Behaviorists 

(Enfase na Coopera~ao e Decisao) 

Esta teoria preocupa-se mais com o comportamento organizadonal do que com o 

comportamento humano. Por outro lado nao considerava que a satisfa~ao do 

trabalhador pudesse originar efidenda na produtividade. 

Chester Barnard que foi urn dos autores de referenda desta teoria defendia que a 

coopera~ao que existia entre as pessoas dentro de uma organiza~ao era uma 

coopera~ao "instrumental", ou seja, os trabalhadores serviam-se dos outros para 

atingir os seus objectives, que individualmente seria impossfvel de o conseguirem. 

Existe urn contrato psicol6gico entre a empresa e o trabalhador. Ha uma redproddade 

entre os indivfduos e a organiza~ao que determina o reladonamento organizacional. 

Pela primeira vez e feito referenda as dedsoes. Nas teorias anteriores muita 

importfulCia foi dada as ac~oes e pouco as dedsoes reladonadas com 0 trabalho 

independentemente desta dedsao ser tomada pelas bases ou pelo topo da hierarquia. 

Conclui ainda que urn dos prindpais factores de motiva~ao seria o conteudo da fun~ao 

que cada trabalhador exerce. 

Fonte: Responsabilidade do autor 

44 



Concep~iies e Percep~oes sobre as Condiyoes de Trabalho: estudo comparativo com a sinistralidadc Inborn I em cmprcsas Portugucsas 

NO QUE SE REFERE As CONDICOES DE TRABALHO: 

Na Teoria Behaviorista e no que se refere as condi~oes de trabalho, mantem a enfase 

nas pessoas mas dentro de urn contexto organizacional mais amplo. Refere que a 

satisfa~ao e uma varhivel predominante para a eficiencia no trabalho. Aqui temos a 

coopera~ao que busca a dernocratiza~ao e flexibilidade. A participa~ao dos grupos e 
fundamental e tern urn papel preponderante nas organiza96es produtivas, pois e esta 

participa9ao e coopera9ao que mantem o equilfbrio organizacional. Por outro lado faz 

referenda a importancia das tarefas serem do agrado dos trabalhadores e o seu conteudo 

ser "ampliado" para que o trabalhador se sinta mais rnotivado. Ha a capacidade do 

trabalhador poder tomar decisoes racionais na execu9ao da sua tarefa. Com estas 

dimensoes supra-referidas descobriu-se a importancia cada vez maior do estudo da 

rnotiva~ao para que os resultados fossem dirigidos para a realiza9ao dos objectives 

pessoais e organizacionais. A rnotiva~ao come9a a ter uma enfase preponderante. Para 

compreendermos o comportamento humano e fundamental utilizar esta motiva9ao para 

rnelhorar as condi~oes de trabalho nas organiza~oes. 

Fonte: Responsabilidade do autor 

3.3. Teoria da Motiva~ao 

A Teoria da Motiva9ao apresentada por Maslow (1908-1970) assinala que as 

necessidades dos seres humanos estao organizadas e dispostas em nfveis hierarquicos 

de importancia e de influencia numa piramide que engloba tres tipos de motivos 

(Andrews, 1971): 

1) Os ffsicos; 

2) Os de interac9ao com os outros; 

3) Os relacionamentos com o self. 

Na hierarquia das necessidades de Maslow os desejos mais altos da escala s6 serao 

realizados quando os que estao mais abaixo estiverem satisfeitos. 
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Figura 2 - Piramide da hierarquia de Maslow 

de 

auto-realiza~ao 

Necessidades de 

auto-estima 

Necessidades sociais (afecto) 

Necessidades de seguran~a 

Necessidades fisio16gicas 

Fonte: Braybrooke e Lindblom (1963) 

Neste contexto, observa-se que o comportamento humano foi objecto de analise pelo 

proprio Taylor quando enunciava os princfpios da administra~ao cientffica. A diferen~a 

entre Taylor e Maslow e que o primeiro somente enxergou as necessidades basicas 

como elemento motivacional, enquanto o segundo percebeu que o trabalhador nao sente 

linica e exclusivamente a necessidade financeira (Ortsman, 1984). 

A motiva~ao segundo esta teoria esta relacionada com as for~as do comportamento 

humano direccionadas para o alcance de resultados, como tambem em virtude da 

iniciativa dos nfveis mais baixos da organiza~ao que se dispoem individualmente e se 

comprometem como seu trabalho para atingir metas organizacionais (Jesufno, 1999). 

Por outro lado, Maslow ao formular a Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas 

a uma pidimide, salientava que o ser humano se sentia satisfeito quando alcan~ava as 

necessidades fisiol6gicas, de seguran~a, sociais, de estima e de auto-realiza~ao. 

Relacionando essas ideias, por exemplo, com os princfpios da organiza~ao Taylorista, 

pode-se afirmar que sao satisfeitas somente as necessidades fisiol6gicas e de seguran~a 
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nao tendo o trabalhador a possibilidade de satisfazer as necessidades colocadas no topo 

da piramide. 

A partir destas Teorias Comportamentais desenvolveu-se uma nova concep~ao a 

respeito da natureza humana. A integra~ao social, o comportamento social dos 

trabalhadores, as necessidades psicol6gicas e sociais, a aten~ao para as rela96es 

humanas dentro das organiza~6es, e a enfase nos aspectos emocionais e nao racionais do 

comportamento das pessoas (Jardillier, 1965). 

As implica96es dos aspectos cognitivos na motiva~ao tambem se encontram ligados as 

quest6es da aprendizagem no trabalho especialmente na problematica da flexibiliza9ao, 

inova9ao organizacional, qualifica9ao e requalifica9ao dos trabalhadores, possibilitando 

o conhecimento e controlo dos modos de concep9ao intelectual e cognitivo operante na 

execu9ao das tarefas (Rodrigues, 1991). Os valores pessoais dos trabalhadores devem 

ser aproveitados com inteligencia dentro das organiza~6es para o progresso institucional 

e pessoal. 

Neste cenario marcado pelos imperativos da qualidade, por inova~6es tecnol6gicas, 

competitividade e mudan9as cada vez mais rapidas, as empresas mais eficientes passam 

a requerer nfveis de comprometimento, responsabilidade e conhecimento que nao 

podem ser obtidos por coa9ao ou aumentos na polftica de recursos humanos. 

Ao falarmos da Teoria de Motiva9ao de Maslow temos de referir Herzberg (1923-2000) 

que tambem investigou a opiniao dos trabalhadores acerca das condi96es de trabalho, 

tendo resumido as suas conclus6es no livro The Motivation to Work. Segundo a sua 

Teoria da Motiva9ao/Higiene, a motiva9ao dos trabalhadores nao tern origem apenas 

em factores monetarios mas no desenvolvimento e satisfa9ao pessoais e no 

reconhecimento da sua performance. Para explicar o comportamento das pessoas no 

trabalho formulou a teoria dos dois factores que orientam o comportamento das pessoas 

(Fleury e Vargas, 1987). Os higienicos ou extrfnsecos que descrevem o ambiente e as 

suas rela96es e os factores motivacionais ou intrfnsecos que dizem respeito a realiza~ao 

e ao interesse pelo trabalho. Herzberg mostrou nesta teoria que o ser humano investe 

em suas capacidades e procura desenvolve-las se o conteudo do trabalho que lhe e 

proposto o motive. 0 trabalho em si e urn factor de motiva9ao (cf. quadro 5). 
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A solus;ao segundo esta teoria seria organizar o trabalho baseado na "amplias;ao" do 

conteudo das tarefas, seja por rotas;ao de funs;6es, seja pelo agrupamento de varias 

tarefas agrupadas numa mesma funs;ao (Fleury e Vargas, 1987). 

Quadro 5 - Teoria dos dois factores de Herzberg 

FACTORES DE HIGIENE FACTORES MOTIVACIONAIS 

Condi~oes de Trabalho 0 trabalho em si 

Gestao da empresa Realiza~ao 

Saliirio Reconhecimento 

Rela~oes no trabalho Progresso profissional 

Beneffcios e servi~os sociais Responsabilidade 

Fonte: Adaptado de (Ferreira, et al, 2001) 

Comparando Maslow com Herzberg verifica-se que por meio da Teoria de Maslow e 
possfvel identificar as necessidades ou motivos. Por outro lado Herzberg fomece ideias 

sobre as metas e incentivos que satisfazem essas necessidades. Portanto, numa situas;ao 

motivadora, ao identificar as necessidades de alta intensidade (Maslow) dos indivfduos 

a serem influenciadas podem ser determinados os objectivos (Herzberg) a serem 

colocados no ambiente para motivar tais indivfduos. Tal facto somente e possfvel, 

porque se verificou que os recursos financeiros e os beneffcios tendem a satisfazer as 

necessidades nos nfveis fisiol6gicos e de segurans;a, nas relas;oes interpessoais e na 

supervisao. Estas atendem as necessidades sociais e as necessidades de estima e auto

realizas;ao (Ortsman, 1984). 0 quadro 6 mostra a aproximas;ao entre as Teorias de 

Maslow e de Herzberg, ficando evidente que no intuito de motivar os indivfduos a 

empresa fica mais centrada nos factores higienicos do que nos factores motivacionais. 

Ou seja, nas relas;6es interpessoais com colegas, supervisores, subordinados e com a 

supervisao tecnica, entre outras. 

As Teorias de Maslow e Herzberg quando aproximadas pela hierarquia dos desejos e 

pelos factores higienicos e motivacionais como mostra o quadro 6, "proporcionam uma 

visao ampla de como analisar os problemas encontrados na busca da satisfas;ao das 

condis;oes e qualidade de vida no trabalho" (Pfeffer e Salancik, 1978:83) 
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Quadro 6- Necessidades humanas - Maslow/Herzberg 

Modelo "Hierarquia dos Desejos" de Maslow Modelo "Higiene-Motiva~iio" de Herzeberg 

Necessidades de Auto-Realizac;ao 0 trabalho em si 

Realiza~ao 

Possibilidade de desenvolvimento Motiva~ao 

Necessidades do Ego Processo 

Reconhecimento 

Necessidades Sociais "Status" 

Rela~oes interpessoais 

Supervisores 

Necessidades de Seguranc;a Cole gas 

Subordinados 

Supervisao tecnica Higiene 

Polfticas da empresa 

Seguranc;a no emprego 

Necessidades Fisiol6gicas Condi~oes ffsicas no trabalho 

Salario 

Vida particular 

Fonte: Adaptado de (Andrews, 1971) 
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Quadro 7 - Resumo da teoria da motiva9ao 

Teoria da Motiva~ao 

(Enfase nas Necessidades e nos Factores do Contexto Laboral) 

A Teoria da Motiva9ao, nomeadamente a Teoria de Maslow, "provou" que Taylor ja 

se tinha preocupado com as necessidades do comportamento humano. Apenas 

identificou foi as necessidades basicas como elemento de motiva9ao. Maslow 

percebeu que o trabalhador nao tern apenas a necessidade financeira como era referido 

por Taylor (Homos Economicus). 

Maslow conclui que a motiva9ao esta direcionada para o alcance de resultados, metas 

e objectivos organizacionais. Com Maslow desenvolvem-se as necessidades 

psicol6gicas e sociais e a enfase nos aspectos emocionais e nao racionais no 

comportamento das pessoas. 

As implica96es dos aspectos cognitivos na motiva9ao tambem se encontram ligados 

as questoes de aprendizagem no trabalho. Assim como a flexibiliza9ao, inova9ao 

organizacional, qualifica9ao e requalifica9ao dos trabalhadores. 

Herzberg preocupou-se com a opiniao dos trabalhadores sobre as condi96es de 

trabalho percebendo que a motiva9ao provem do seu desenvolvimento pessoal, 

satisfa9ao, e no reconhecimento do seu trabalho, assim como no conteudo do trabalho 

em si. Apresenta a teoria dos dois factores para explicar o comportamento das pessoas 

no trabalho. 

Enquanto Maslow identifica as necessidades ou motivos Herzberg preocupa-se com 

os factores que se devem colocar no ambiente para motivar os individuos. 

Fonte: Responsabilidade do autor 
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NO QUE SE REFERE AS CONDICOES DE TRABALHO: 

Na Teoria da Motiva9ao e no que se refere as condi~oes de trabalho come9amos por 

evidenciar de uma forma hienirquica as necessidades dos trabalhadores e os incentivos 

que os podem influenciar para a melhoria da sua satisfa~ao no trabalho. 

Esta teoria preocupa-se e da enfase a integra~ao social assim como a aten9ao para as 

rela~oes humanas dentro das organiza96es. 

A flexibiliza~ao dos trabalhadores e a qualiflca~ao para fazer face a inova9aO 

organizacional tambem nao e esquecida. A competitividade, a qualidade e as muta96es 

que as empresas estao sujeitas de uma forma cada vez mais rapida requer 

conhecimentos e responsabilidades dos trabalhadores para a eficiencia da empresa 

num mercado cada vez mais competitive. 

Assim, o progresso proflssional e fundamental e o comportamento das pessoas sao 

orientados por necessidades explicadas por factores (higienicos e motivacionais) onde 

as condi~oes de trabalho, o conteudo do trabalho em si, as rela~oes no trabalho, o 

reconhecimento e a responsabilidade, entre outros factores, sao preponderantes para a 

motiva9ao dos trabalhadores. Refere que urn dos principais factores de motiva9ao sera o 

con tendo da fun~ao que cada trabalhador exerce. 

Fonte: Responsabilidade do autor 

4. Critica as Teorias Comportamentalistas 

A aplica9ao "cega" das Teorias Comportamentalistas a gestao das empresas conduziu a 

situa96es de ruptura que provocaram o colapso de algumas delas, fundamentalmente por 

se continuar a considera-las como sistemas fechados. No entanto, a aplica9ao das 

Teorias Comportamentalistas deu urn importante contributo para a conceptualiza9ao das 

empresas como sistemas sociais dinamicos considerando algumas dimens6es 

preponderantes para a melhoria das condi96es de trabalho. A interac9ao com o meio 

ambiente apenas se remetia ao nfvel do indivfduo como trabalhador e entidade social 

(Gra9a, 2004). 

A aplica9ao conjunta das Teorias Classicas e Comportamentalista as organiza96es 

produzia resultados normalmente satisfat6rios. A pressuposi9ao da empresa ser urn 

sistema fechado revelava-se inadequada ao seu funcionamento. 
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A partir de meados dos anos 50 come9aram a ser desenvolvidos esfor9os analiticos e 

normativos por pessoas ligadas a gestiio das empresas que tinham por objectivo a 

defini9ao de "receitas" de boa gestao aplicaveis a universos restritos (Bressol, 2004). 

A empresa e conceptualizada como urn sistema aberto que tern que se adaptar a 
evolu9ao do mercado onde coloca os seus produtos. Produzir deixa de ser essencial e 

passa a ser produzir o que o mercado precisa, de modo a que a actividade da empresa 

seja rentavel. 0 gestor tern como papel fundamental aperceber-se da evolu9ao do 

mercado e necessita inovar e dar resposta as oportunidades, de modo a maximizar o 

lucro. As regras fixadas na teoria cHissica perdem a sua rigidez e passam a ser fl.exfveis 

e a empresa adapta-se continuamente a sua envolvente determinante. Esta constata9ao 

revela a elevada complexidade e variedade de fen6menos a que o gestor da empresa 

devera estar atento, e que os modelos simplificados apresentados pelas teorias de gestao 

utilizados ate a data eram aproxima96es insuficientes a realidade (Goguelin e Curry, 

2003). 

0 corte radical com a tradi9ao das teorias de gestao s6 come9a a ter Iugar com o 

advento da Teoria Geral dos Sistemas (1968) na sequencia dos trabalhos publicados por 

L Von Bertalanffy desde 1956. 

Em 1965, Emery e Trist publicam urn artigo em que explicitamente pela primeira vez se 

assume a empresa como urn sistema aberto. Desta aproxima9ao decorre que o 

comportamento de uma empresa s6 e compreensfvel e explicavel se analisado em 

conjunto com a sua interac9ao com o meio envolvente (quadro normativo existente, 

entre outros aspectos). 

No que diz respeito as condi96es de trabalho, podemos referir que foi a partir dos 

estudos de Trist que foi introduzido urn novo modo de trabalhar. Com estes estudos e 

suas aplica96es temos urn novo modo social e tecnico de executar uma tarefa (Dias, et 

al, 2007). 

Assim, surgiram os primeiros fundamentos da abordagem s6cio-tecnica a qual tern por 

princfpio uma melhor organiza9ao do trabalho a partir da analise e da reestrutura9ao da 

tarefa. Esta abordagem deve ser compreendida como uma rela9ao muito estreita entre os 
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sistemas sociais representados pelas pessoas e os sistemas tecnicos representados pela 

estrutura organizacional (Lima, 2002). 

Esta constata9ao da conta da grande complexidade e variedade de fen6menos a que o 

gestor da empresa devera estar atento, e que os modelos simplificados apresentados 

pelas teorias de gestao utilizados ate a data sao aproxima~6es insuficientes a realidade. 

5. Teoria Geral de Sistemas 

A Teoria Geral de Sistemas surgiu com o trabalho do bi6logo alemao Ludwing Von 

Bertalanffy realizado entre 1950 e 1968. Foi uma das maiores contribui96es da ciencia 

modema nao na busca de solu96es praticas para os problemas, mas sim pela procura de 

produ~ao de teorias e conceitos que pudessem ser aplicados na realidade empfrica. Tern 

por finalidade a identifica~ao das propriedades, princfpios e leis caracterfsticas dos 

sistemas em geral, independentemente do tipo de cada urn. Da natureza de seus 

elementos e componentes e das rela~6es entre eles (O'Brown, 1996). Procura entender 

como os sistemas funcionam. Os sistemas sao abertos ( quebrando as premiss as das 

teorias anteriores) caracterizados por urn processo de interdimbio infinito com o seu 

ambiente. Os sistemas existem dentro de sistemas assim como os 6rgaos que estao 

dentro dos organismos. A fun~ao de urn sistema depende da sua estrutura. Para o 

sistema funcionar e necessario que a estrutura esteja interligada com os demais sistemas 

tomando-se maleavel e adaptavel (Porter, 1985). 

Nesta teoria ocorre o deslocamento da visualiza9ao de dentro para fora da organiza9ao, 

ressaltando que sao as caracterfsticas ambientais que condicionam as caracterfsticas 

organizacionais. A Teoria dos Sistemas procura compreender as relac;6es entre os 

subsistemas bern como entre a organizac;ao e o seu ambiente. Enfatiza as "variedades" 

de organizac;6es e a procura em compreender como as organizac;6es operam sob 

condi96es variaveis e em circunstancias especfficas. Essas circunstancias sao ditadas de 

fora da empresa e podem ser consideradas como oportunidades ou restric;6es que 

influenciam a estrutura e os processos intemos da organizac;ao. Considera que as 

caracterfsticas ambientais condicionarn as caracterfsticas organizacionais (Castillo e 

Prieto, 1983). 
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As organiza96es sao Sistemas. Como Sistemas que sao tern de considerar os seus 

elementos, como por exemplo: entradas, processamento, safdas ou produtos, feedback 

ou retroac9ao eo ambiente (cf. figura 3). 

Figura 3 - Representa9ao de urn modelo de sistema aberto 

ENTRADAS 

Informa96es; 

Materias-Primas; 

Energia; 

Pessoas; 

Servi9os. 

AMBIENTE 

PROCESSAMENTO 

Pessoas; 

Equipamentos; 

Estrutura; 

Tecnologia; 

Procedimentos e Normas. 

FERDRACK 

Fonte: (Becker, et al, 2001:133) 

SAID AS 

Bens Manufacturados. 

Servi9os. 

Esta teoria, procura assim entender como os sistemas funcionam, tendo por finalidade a 

identifica9ao das propriedades, princfpios e leis caracterfsticas dos sistemas em geral 

independentemente do tipo de cada urn, da natureza de seus elementos e das rela96es 

entre eles. Urn Sistema e assim urn todo organizado e complexo. Urn conjunto de 

"objectos" ou "entidades" que se inter-relacionam mutuamente para formar urn todo 

unico (Bemoux, 1985). 

Para a Teoria Geral de Sistemas e necessaria partir de uma premissa basica: a natureza 

diferenciada dos sistemas fechados e dos sistemas abertos. Para analisarmos as 

organiza96es enquanto sistemas abertos toma-se imprescindfvel referenciar a 
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contribui~ao cientffica da sociologia (Ferreira, et al, 2001). Para o efeito salientamos o 

estudo elaborado por Herbert Spencer. 

Na perspectiva de Herbert Spencer existem dois tipos ideais de sociedade: as sociedades 

militares e as sociedades industriais. Cada uma delas corresponde a urn estadio de 

evolu~ao especffico. Enquanto as sociedades de tipo militar sao constitufdas por 

estruturas e fun~6es simples elementares as de tipo industrial sao constitufdas por 

estruturas e fun~6es complexas e compostas (Burns e Stalker, 1995). 

6. Sistema S6cio -Tecnico 

A abordagem S6cio-Tecnica da organiza~ao tern a sua origem na Teoria Geral de 

Sistemas nos anos 50 a partir de trabalhos desenvolvidos no Instituto Tavistock de 

Londres sob a coordena~ao de Emery e Trist. Nesta tipologia consideramos o 

subsistema social e tecnico ( cf. figura 4 ): 

Figura 4 - Esquema do funcionamento do sistema s6cio-tecnico 

SISTEMA 

SOCIO-

SUBSISTEMA 

SOCIAL 

SUBSISTEMA 

TECNICO 

Fonte: Responsabilidade do autor 

Pessoas, rela~6es sociais, emo~6es, 

habilidades, capacidades, necessidades. 

Instala~6es ffsicas, maquinas e 

equipamentos, tecnologia, objectivos, 

divisao do trabalho. 

Fleury e Vargas (1987) referem que as tecnicas de organiza~ao do trabalho 

anteriormente analisadas ate surgir a Teoria Geral dos Sistemas originaram-se de 

diferentes hip6teses sobre a questao da produtividade. A organiza~ao Taylorista parte da 
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conceps;ao eminentemente tecnica, enquanto o enriquecimento de cargos enfatiza o 

sistema social, praticamente esquecendo as condicionantes tecnicas de produs;ao. 

Legge (1995) considera esta abordagem como urn sistema que combina a tecnologia 

com o sistema social dentro de uma empresa produtiva. Ha uma interacs;ao entre a 

tecnologia e o sistema social. Ambos contribuem para urn trabalho em conjunto e 

harmonioso. Como afirma este autor, as empresas deverao considerar nao somente os 

factores do sistema tecnico (ambiente ffsico, equipamentos, modos operat6rios, etc) mas 

sobretudo os factores sociais (os indivfduos, seus comportamentos, capacidades, 

relas;oes sociais, etc). 

A abordagem S6cio-Tecnica mostra-nos que a tecnica e a organizas;ao nao podem ser 

pensadas independentemente uma da outra. Nao que exista uma ligas;ao determinfstica 

entre elas. Uma tecnologia nao determina urn unico modo de organizas;ao mas toda a 

mudans;a tecnica tern influencias sobre a organizas;ao e vice-versa. A empresa e urn 

Sistema S6cio-Tecnico no qual toda a modificas;ao de urn elemento vai reflectir-se no 

sistema inteiro (Lima, 1995). 

Nesta abordagem existem vantagens do ponto de vista tecnico, organizacional, 

econ6mico e social (incluindo a segurans;a e saude no trabalho) que tern esta nova forma 

de organizas;ao do trabalho em relas;ao aos princfpios do Taylorismo/Fordismo. Ha uma 

maior humanizas;ao do trabalho, participas;ao e envolvimento dos trabalhadores bern 

como as suas implicas;oes na SST. Dificilmente a produs;ao em linhas de montagem 

podeni ser considerada como urn ambiente de trabalho saudavel e favonivel a SST. A 

maneira como estao organizadas e como funcionam tern consequencias negativas na 

saude e segurans;a no trabalho (stresse, problemas do foro musculo-esqueletico, 

insatisfas;ao, baixas por doens;a, etc) (Durand, 1994). 

Alem disso, as linhas de montagem mais classicas baseadas no modelo 

Tayloriano/Fordiano tendiam a negar aos trabalhadores as mais elementares 

oportunidades de promos;ao do seu desenvolvimento pessoal, de controlo sobre o seu 

trabalho, de autonomia na tomada de decisao e de resolus;ao de problemas de 

participas;ao efectiva e concreta nas tarefas a montante e a jusante do trabalho de 

montagem (Durand, 1994). 
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Historicamente, desde 1913, a produ~ao em linha de montagem (mecanizada) s6 foi 

tecnica e organizacionalmente viavel gra~as aos razoaveis salarios oferecidos pela 

industria autom6vel em troca de durfssimas condi~oes de trabalho (Friedman, 1956 e 

Milkman, 1997). 

Na decada de 70 nas fabricas da Volvo, existia grande desmotiva~ao, insatisfa~ao dos 

trabalhadores, absentismo, turnover, entre outros aspectos significativos neste domfnio, 

que atingiam nfveis muito elevados em rela~ao aos seus custos econ6micos. Entretanto, 

numa nova fabrica em Uddevalla no perfodo de 1989 foram experimentados metodos 

completamente novos de montagem de autom6veis. Ja em 1974 a Volvo tinha duas 

fabricas consideradas como inovadoras na industria autom6vel. Em Kalmar (montagem 

de autom6veis) e Skode (fabrica de motores). Estas duas fabricas procuravam aplicar os 

princfpios S6cio-Tecnicos em ruptura com os princfpios Taylorianos-Fordianos da 

organiza~ao do trabalho (Ortsman, 1984). 

Come~a-se a falar de Volvismo enquanto modelo de organiza~ao de trabalho altemativo 

ao Fordismo na industria autom6vel. Este modelo fazia parte da estrategia do grupo 

Sueco para se afirmar intemacionalmente como urn pequeno construtor independente, 

com prestfgio e com sentido de responsabilidade social. Em 1974, Kalmar toma-se 

assim urn sfmbolo das novas formas de organiza~ao do trabalho na Europa e no resto do 

mundo. E decididamente o ponto de partida para a era do p6s-fordismo e p6s-taylorismo 

(Ortsman, 1984; Berggren, 2000; Gra~a. 2004 ). 

Sabemos que a motoriza~ao e a mecaniza~ao marcaram a sociedade industrial do seculo 

XX. Simb6lica e materialmente determinaram nao s6 a produ~ao, o consumo, o lazer, 

como o proprio conteudo e a organiza~ao do trabalho (Milkman, 1997). 

A industria autom6vel desenvolveu-se de acordo com os princfpios da produ~ao em 

grande serie postos em pnltica por Henry Ford em 1913 na sua fabrica de Detroit 

(Toffler, 1980). Ford conseguiu primeiro que os seus mais directos competidores juntar 

e integrar urn conjunto de inova~oes (tecnicas e organizacionais), que ja se encontravam 

disponfveis no seu tempo. Na realidade Ford e mais do que urn grande capitao da 

industria. 0 Fordismo e urn sistema de produ~ao em massa e de consumo em massa que 

teve ( e ainda tern) urn grande impacto na maneira como trabalhamos, vivemos e 

pensamos (Toffler, 1980). Ate aos anos 60 a industria autom6vel norte-americana e os 
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seus metodos baseados no Taylorismo/Fordismo reinaram sem contesta<;:ao. A partir de 

1970 da-se infcio a urn processo de reestrutura<;:ao organizacional. A hist6ria da Volvo 

remonta ao ano de 1927 em que come<;:ou a sua actividade de montagem em serie de 

autom6veis e depois de cami6es (1928) e de autocarros (1931), como subsidiaria da AB 

Svenska (muito mais tarde, portanto, que os outros construtores como a Ford ou a 

General Motors nos EVA, a Renault ou a Citroen, em Fran<;:a, a Fiat em ltalia, a Morris, 

na lnglaterra, a Opel ou a Mercedes Benz na Alemanha). 

Atraves de urn processo de crescimento n1pido ( aquisi<;:ao de firmas fornecedoras e 

expansao do mercado interno) a Volvo tornou-se uma empresa independente em 1935. 

Mas ate ao princfpio dos anos 70 nao passava de urn pequeno construtor cuja produ<;:ao 

representava apenas 1% das vendas mundiais. Ao adquirir a empresa holandesa Daf em 

1974, o grupo sueco inicia o seu processo de internacionaliza<;:ao. Ao Iongo dos anos 

afirma-se como uma construtora autom6vel particularmente atenta a qualidade, a 
seguran<;:a e a durabilidade dos vefculos. No princfpio da decada de 1990 era a maior 

empresa industrial escandinava. A industria autom6vel era entao urn ramo de actividade 

importante tanto para a economia como para o emprego na Suecia representando cerca 

de 20% do pessoal das industrias de montagem (Haglund, et al, 1991). 

Desde os anos 60 e 70 acumulavam-se os indfcios de que os trabalhadores nas linhas de 

montagem sofriam de fadiga e exaustao devido ao stresse e ao trabalho mon6tono e 

repetitivo (Haglund, et al, 1991). Como consequencia, os nfveis de absentismo e de 

rota<;:ao de pessoal eram elevados, tal como a percentagem de material rejeitado e de 

problemas de qualidade. A tradicional paz social na Suecia foi inclusive abalada por 

pequenas greves desencadeadas pelos colarinhos azuis da industria autom6vel em 1971. 

Segundo estudos de opiniao entao realizados, a satisfa<;:ao profissional dos open1rios 

suecos era inversamente proporcional ao trabalho em cadeia. Por outro lado, os 

investigadores punham em evidencia que o trabalho em cadeia baseado na 16gica do 

Taylorismo ( especializa<;:ao, parcelariza<;:ao, individualiza<;:ao do posto de trabalho, 

imposi<;:ao de urn tempo-padrao, separa<;:ao das tarefas de concep<;:ao, planeamento, 

execu<;:ao, avalia<;:ao e controlo) nao era propriamente a maravilha de eficiencia tecnica 

que todo o mundo imaginava desde os "gloriosos" tempos de Henry Ford. A resistencia 

operaria e sobretudo da aristocracia operaria que dominava as primeiras fabricas e 

oficinas de constru<;:ao autom6vel (a introdu<;:ao da organiza<;:ao cientffica do trabalho, 
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como se dizia em Fran~a) foi-se esbatendo ate a epoca da grande crise mundial do 

capitalismo (1929). Mesmo depois da II guerra mundial e preciso esperar pelos anos 60 

para que o Taylorismo/Fordismo comece a ser contestado, primeiro do ponto de vista 

tecnico e depois social (Durand, 1994 ). Durante mais de meio seculo ( 191 0-1965) a 

industria norte-americana produzia anualmente mais de 50% dos vefculos autom6veis. 

A supremacia come~a a ser posta em causa pelos construtores europeus e japoneses. 

Come~am entao a desenhar-se sistemas alternatives de produ~ao e de organiza~ao do 

trabalho em grande parte inspirados na abordagem S6cio-Tecnica ( cf. quadro 8) 

Quadro 8 - Principais caracterfsticas de dois sistemas de produ~ao e de organiza~ao do 
trabalho 

Sistema Tayloriano - Fordiano Sistema S6cio-Tecnico 

Estandardiza~ao dos produtos V ariedade e flexibilidade dos produtos 

Linha de montagem Produ~ao modular ou por ilhas 

Mecaniza~ao para unico uso Mecaniza~ao flexi'vel 

Open'irio-mass a desqualificado Operador qualificado 

Baixa motiva~ao no trabalho (indiferens:a) Alto ni'vel de motiva~ao no trabalho 
(identifica~ao) 

Rela~6es de trabalho conflituais Rela~6es de trabalho cooperativas 

Gestao hienrrquica e centralizada Gestao participada e descentralizada 

Diversao vertical do trabalho (separa~ao Integra~ao vertical do trabalho ou 
das tarefas de concep~ao e de execu~ao) enriquecimento de tarefas (por exemplo, 

programa~ao, execu~ao e controlo pelo 
operador) 

Divisao horizontal do trabalho Integra~ao horizontal do trabalho 
(parcelariza~ao das tarefas) (recomposi~ao das tarefas) 

Posto de trabalho fixo Rota~ao do posto de trabalho 

Ritmo de trabalho imposto pela maquina Ritmo de trabalho independente do ciclo 
ou pela linha de montagem produtivo 

Trabalho individual Trabalho em grupo 

Heterocontrolo dos tempos e metodos de Autocontrolo dos tempos e metodos de 
trabalho trabalho 

Fonte: Adaptado de J ardillier (1965) 
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Na linha Fordiana chissica faltava-lhe a flexibilidade (tecnica, organizacional e social) 

que e hoje tao importante na industria autom6vel (e que foi introduzida pelos japoneses 

com o just-in-time e a lean production nos anos 80). 

Embora teoricamente o estudo dos tempos e movimentos garantisse o equilfbrio 

dinamico da linha de montagem, OS famosos "gabinetes de organiza9a0 e metodos" nao 

conseguiam controlar fen6menos aleat6rios como o absentismo e os acidentes de 

trabalho (Jardillier, 1989). 0 Taylorismo/Fordismo implicava tambem urn rfgido e 

hienirquico sistema de controlo/coordena9ao/comunica9ao, havendo urn fosso entre os 

que eram "pagos para pensar e dar ordens" e os que "eram pagos para obedecer e 

executar". 

Alem disso, o sistema de rela96es colectivas de trabalho foi sempre marcado por grande 

conflitualidade tanto nos Estados Unidos como na Europa e no Japao. Os sindicatos s6 

conseguiram entrar nas fabricas em 1941. Na Europa ha uma epoca de triunfo do 

sindicalismo de massas por oposi9ao ao anarcossindicalismo ligado a aristocracia 

operaria e dominante ate a I guerra mundial. Nos pafses com regimes totalitarios nao ha 

sequer liberdade sindical. No J apao os grandes construtores cedo neutralizaram ou 

"domesticaram" os sindicatos depois da II guerra mundial. As rela96es industriais no 

J apao ficam conhecidas pelo seu autoritarismo. 

Este facto parece ser ignorado ou escamoteado por conceituados academicos 

portugueses para quem o sindicalismo nip6nico deveria ser urn modelo a seguir em 

Portugal (Freire, 1995). No Japao, as organiza96es sindicais valorizam o 

desenvolvimento a Iongo prazo das respectivas empresas, pois sabem que s6 assim 

podem assegurar a estabilidade de emprego e o crescimento dos salarios. Daf a razao 

porque raramente fomentam disputas laborais que ponham em causa a imagem e o 

normal funcionamento da organiza9ao. 

Entretanto os anos 80 vao ser marcados por nova crise do trabalho industrial. A quase 

totalidade dos jovens suecos recusa trabalhar no sector industrial e muito menos na 

industria autom6vel. 0 absentismo e o turnover sao altos (Berggren, 2000). A taxa de 

incidencia de microtraumatismos repetidos e acumulados (por exemplo, tendinites) 

aumenta muito e ha grandes pressoes (por parte dos sindicatos e da opiniao publica) 

para que a industria autom6vel elimine o trabalho repetitivo e mon6tono, ou pelo menos 

humanize a condi9ao dos operadores da linha de montagem. A insatisfa9ao do pessoal, 
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os problemas de SST, o absentismo, o turnover e as dificuldades de recrutamento terao 

sido algumas das razoes que obrigam a Volvo a reexaminar as suas polfticas na area da 

inova9ao tecnol6gica e organizacional. Neste perfodo, a confedera9ao do patronato 

Sueco mostrou-se interessada no projecto de cria9ao de fabricas inovadoras com o apoio 

do governo Sueco dando continuidade a experiencias S6cio-Tecnicas de reorganiza9ao 

do trabalho que ja remontavam ao princfpio da decada de 1970 (Ortsman, 1984; 

Dundelach e Mortensen, 1979). 

Como falamos anteriormente, em 1974 na cidade de Kalmar na costa oriental, a Volvo 

tinha construfdo a primeira fabrica de montagem de autom6veis baseada nas novas 

tecnologias e em novas formas de organiza9ao do trabalho (por exemplo, equipas semi

aut6nomas de produ9ao). Na regiao, a taxa de desemprego era entao relativamente 

elevada e era esperado poder recrutar-se uma mao-de-obra estavel. Dois anos depois e 

inaugurada a nova fabrica de Boras (montagem de autocarros) seguindo os mesmos 

princfpios S6cio-Tecnicos de Kalmar (Kovacs, 2000): 

o A linha de montagem tradicional e substitufda por m6dulos de montagem 

paralelos; 

o Equipas de uma duzia de operarios tomam ao seu cuidado a constru9ao 

de chassis; 

o Os ciclos de trabalho alongam-se de 2 a 4 horas; 

0 0 aprovisionamento das pe9as e integrado na montagem; 

o As equipas tern autonomia para distribuir as tarefas e decidir do ritmo de 

trabalho. 

Kalmar foi entao considerada a primeira fabrica no mundo a abolir totalmente a classica 

linha de montagem Fordiana mais de meio seculo depois. Procurava-se assim satisfazer 

as reivindica96es dos trabalhadores no sentido de terem uma palavra a dizer na 

organiza9ao do trabalho e ao mesmo tempo melhorar o ambiente ffsico e psicossocial de 

trabalho. 0 balan9o entao realizado a experiencia de Kalmar era globalmente positivo 

(Dundelach e Mortensen, 1979). 
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Os openirios estavam muito satisfeitos com a nova forma de trabalhar em grupos semi

aut6nomos com a solidariedade e a tolerancia que se estabeleciam entre colegas e com a 

valorizac;ao da margem de autonomia de que passaram a dispor. Com a menor rota~ao, o 

alargamento e enriquecimento das suas tarefas. 0 sistema de produ~ao era mais flexfvel 

tomando menos onerosa a montagem de urn novo modelo de vefculo. 0 absentismo era 

mais baixo. Tambem a taxa de rotac;ao de pessoal era mais fraca (Goguelin e Curry, 

2003). 

0 passo seguinte no desenvolvimento da industria autom6vel do futuro seria dado dez 

anos depois, em 1985, com a decisao de construir uma nova unidade fabril em 

Uddevalla (Haglund, et al, 1991). Cidade portmiria com cerca de 30 mil habitantes e 

situada na costa ocidental da Suecia. Inaugurada em Maio de 1989 a fabrica de 

Uddevalla com 40% de mao-de-obra feminina arrancou com uma produc;ao anual de 40 

mil viaturas. A experiencia Sueca de montagem de carros por inteiro passa entao a ser 

unica em termos intemacionais. Uddevalla toma-se uma referenda obrigat6ria para 

todos aqueles que continuavam empenhados em humanizar e democratizar o trabalho na 

industria autom6vel (Berggren, 2000; Roos, 1997). 0 problema e que estas duas novas 

fabricas (Kalmar e Udevvalla) tinham surgido e evolufdo numa conjuntura econ6mica 

intemacional particularmente desfavoravel. Depois das crises do petr6leo dos anos 70 e 

da consequente recessao do mercado autom6vel a par da crescente concorrencia dos 

construtores Japoneses e do sucesso da lean production (enquanto Uddevalla e urn 

projecto antropocentrico- human-centered model). 

Segundo Berggren (2000) em Udevvalla ha uma ruptura deliberada e radical com o 

Taylorismo/Fordismo ( o que de res to vern na sequencia 16gica da experiencia de 

Kalmar). Era alem disso uma fabrica modelo em termos de concepc;ao ergon6mica, 

havendo uma clara preocupa~ao com a protecc;ao dos trabalhadores contra as les6es 

musculo-esqueleticas, a fadiga e o trabalho repetitivo e mon6tono. As preocupa~6es 

ergon6micas ja estavam presentes como projecto de Kalmar e vao atrair as atenc;6es dos 

executivos japoneses. 

No entanto e desde cedo, a fabrica de Udevvalla passou a estar sujeita a uma grande 

pressao no sentido de se tomar tao eficiente como ada Volvo em Gand na Belgica. 
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Aqui a produ9ao continuava a ser feita de acordo com os ch'issicos princfpios do 

trabalho em cadeia. Os trabalhadores eram todos do sexo masculino e devidamente 

seleccionados aceitavam trabalhar em linhas de montagem com ciclos operat6rios muito 

curtos. Uma crescente parte da produ9ao da Volvo passou entao a ser transferida para a 

fabrica Belga numa estrategia ja seguida pelos grandes construtores mundiais e a que 

Dwner (1992) chamou de "produ9ao transnacional". 

Apesar de fortemente Taylorizado o sistema de produ9ao da Volvo em Gand era 

mantido em grande medida gra9as aos bons salarios, ao elevado nfvel de desemprego na 

regiao, ao menor peso relativo dos custos de protec9ao social na Belgica bern como a 

urn sistema de reh196es colectivas de trabalho muito mais favoravel ao patronato do que 

na Suecia (Fleury e Vargas, 1987). 

Na fabrica de Uddevalla a organiza9ao do trabalho baseava-se em grupos auto-dirigidos. 

Tratava-se de verdadeiras equipas de trabalho sem quaisquer hierarquias profissionais 

ou organizacionais nao existindo as tradicionais chefias directas. Os pr6prios membros 

do grupo faziam a gestao da qualidade, dos custos, da manuten9ao, etc. Alem disso 

incentivava-se a polivalencia. 0 objectivo era fazer rodar estas tarefas todos os meses. 

Os grupos participavam ainda nas tarefas de recrutamento e selec9ao e na forma9ao do 

pessoal. 0 lfder de cada grupo era eleito pelos seus pares. Nao era nomeado pela 

direc9ao da fabrica. Segundo Haglund, et al (1991) os efeitos deste sistema de produ9ao 

e de organiza9ao do trabalho sobre a saude mental, o conteudo do trabalho e a 

autonomia do trabalho mostrou resultados muito mais favoraveis do que em rela9ao a 

outras fabricas em que o trabalho era baseado na linha de montagem em cadeia. Este 

sistema ia ao encontro das necessidades, expectativas e preferencias dos trabalhadores 

Suecos na epoca. Existiram varios estudos sobre esta fabrica e urn deles mostra que a 

fabrica de Uddevalla (que era apenas de montagem e nao de fabrica9ao) tinha vantagens 

em termos de custo/beneffcio. Uma das suas vantagens e como ja referimos 

anteriormente era a flexibilidade. Os reajustamentos da produ9ao eram mais acessfveis, 

os quais foram testados quando no verao de 1990 foi lan9ada uma nova serie de carros. 

Os custos de forma9ao e de reajustamento tecnico tambem eram menores do que em 

Kalmar. Era mais orientada para o cliente (Berggren, 2000). 

Em contrapartida o ponto fraco desta fabrica era a sua produtividade mais baixa 

(medida em termos de horas por trabalhador necessarias para montar urn carro). De 

facto, em 1990 ainda levava mais tempo construir urn carro em Uddevalla do que em 
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Kalmar para nao falar de Gand, na Belgica. Em contrapartida, Uddevalla ja era em 1991 

a fabrica em que a qualidade era a mais elevada das tres fabricas sedeadas em territ6rio 

Sueco (Torslanda, Kalmar e Uddevalla). E depois de uma certa estagna~ao em 1990 a 

produtividade continuava a melhorar (Berggren, 2000). 

Hoje como ontem, o problema que reside na industria autom6vel e que a urn ambiente 

de trabalho favoravel a seguran~a e saude dos trabalhadores mas compatfvel com o 

desenvolvimento sustentado, opoem-se as exigencias de rentabilidade a todo o pre~o 

(Hanglund, et al, 1991). A industria Japonesa em feroz concorrencia com a Europeia e a 

Americana tambem adoptou, em larga medida, o sistema de montagem em cadeia. As 

tarefas continuavam a ser muito repetitivas, os ciclos operat6rios muito curtos eo poder 

das chefias enorme. A experiencia Sueca de constru~ao de urn carro por inteiro tendo 

por base os princfpios S6cio-Tecnicos e as equipas auto-dirigidas contrastava com o 

modelo Japones (toyotismo) para alem das rela~oes colectivas de trabalho que eram 

muito mais favoraveis aos trabalhadores na Suecia. 

Em 1992, as fabricas de Uddevalla e de Kalmar sao encerradas, nao por causa do seu 

desempenho mas por razoes estrategicas do grupo Volvo. Esta fabrica de Uddevalla foi 

assim urn dos paradigmas das novas formas de organiza~ao do trabalho. Para Castelles 

(1998:72) "sabe-se que e melhor para os trabalhadores montar autom6veis de acordo 

como modelo Uddevalla do que como modelo Japones". 

7. Teoria Sistemica da Abordagem Socio-Tecnica 

Em fun~ao da corrente S6cio-Tecnica existe o primado do estudo dos sistemas das 

interdependencias existentes na execu~ao das tarefas. "Consoante as formas de 

organiza9ao do trabalho adoptada assim se pode medir a sua produtividade, absentismo, 

qualidade, rotatividade e acidentes de trabalho" (Ferreira, et al, 2001:56). As diferentes 

formas de organiza~ao do trabalho permite-nos perceber ate que ponto o sistema tecnico 

e determinante em rela~ao a dinamica do sistema social. Partindo destes pressupostos 

qualquer organiza~ao pode ser descrita como uma realidade Sistemica. 
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A Teoria Sistemica (1985-2000) segue a linha de "raciocfnio" com as teorias anteriores 

que vern as organiza96es como urn sistema. Defende que os elementos organizacionais 

interagem e se influenciam mutuamente a fim de que os objectivos da organiza9ao 

sejam alcan9ados. Tern assim a visao da organiza9ao como urn sistema unificado e 

direccionado de partes inter-relacionadas (Touraine, 1978). 

A Abordagem Sistemica e uma teoria integrativa pois pode ser entendida como 

resultado de uma integra9ao das teorias classicas no qual predominava o pensamento 

tecnico com as da teoria comportamental, que tinha como enfase da sua abordagem os 

factores sociais (Gogulien e Curry, 2003). 

Estas teorias da administra9ao em movimento durante todo o seculo XX foram cruciais 

para o entendimento da dinamica da sociedade e das organiza96es como tambem para a 

compreensao das transforma96es causadas pela tecnologia da informa9ao e da 

comunica9ao, particularmente incisivas no mundo do trabalho e na educa9ao. 

Como vimos, urn modelo que assume as formas de organiza9ao do trabalho com base 

no sistema S6cio-Tecnico e o modelo Sueco acerca da especializa9ao flexfvel, com base 

na flexibilidade organizacional e no trabalho multifuncional (Bressol, 2004). 0 

Volvismo rompe com os princfpios e tecnicas Tayloristas baseando-se no 

enriquecimento de cargos e grupos semi-aut6nomos que assentam em premissas 

implicitas sobre as necessidades humanas (em geral e com a rela9ao de trabalho) (Savall 

e Zardet, 1995). 

No mesmo perfodo, a confedera9ao do patronato Sueco mostrou-se interessada no 

projecto de cria9ao de fabricas inovadoras com o apoio do governo Sueco dando 

continuidade a experiencias S6cio-Tecnicas de reorganiza9ao do trabalho que ja 

remontavam ao princfpio da decada de 1970 (Gra9a, 2004). 

Em 1974 na cidade de Kalmar (e como evidenciamos anteriormente) a Volvo tinha 

construfdo a primeira fabrica de montagem de autom6veis baseada nas novas 

tecnologias e em novas formas de organizacao do trabalho, por exemplo, com equipas 

semi-aut6nomas de produ9ao onde existe uma mudan9a substancial no conteudo e nas 

condi96es de trabalho. Decorrentes da proposta S6cio-Tecnica de organiza9ao do 
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trabalho "urn grupo semi-aut6nomo" e uma equipa de trabalhadores que executa 

cooperativamente as tarefas que sao designadas ao grupo sem que haja uma pr6-

defini9ao de fun96es para os membros. As justificativas para este esquema contemplam 

tanto o aspecto social quanto o aspecto tecnico do trabalho. 

Procurava-se assim satisfazer as reivindica96es dos trabalhadores no sentido de terem 

uma palavra a dizer na organiza9ao do trabalho e ao mesmo tempo melhorar o ambiente 

ffsico e psicossocial do trabalho. 

Os openirios estavam muito satisfeitos com a nova forma de trabalhar em grupos semi

aut6nomos com a solidariedade e a tolerancia que se estabeleciam entre colegas. 

Valorizavam a margem de autonomia de que passaram a dispor, a rota9ao, o 

alargamento e o enriquecimento de tarefas. 0 absentismo era mais baixo e a taxa de 

rota9ao do pessoal era mais fraca. 

Existia uma "verdadeira" preocupa9ao com as condi96es de trabalho dos trabalhadores. 

Mas a Teoria Sistemica trouxe contributos a gestao das organiza96es que nao podemos 

deixar de real9ar. Preocupou-se com a compreensao dos fen6menos sociais, ou seja, 

com a estrutura9ao da sociedade (meio envolvente) e os grupos sociais. Segundo 

(Porter, 1990) a sociedade deve ser entendida como uma estrutura composta por tres 

sistemas: 

• 0 social (articula9ao de comportamento e regras - modelos institucionalizados 

de conduta); 

• De personalidade (interesses e vontade do indivfduo ); 

• 0 cultural (identidade assumida pelo grupo e estipulada pel a sociedade ). 

Tais sistemas seriam a base para a estrutura9ao da Teoria Sistemica onde se verificariam 

os limites e as determina96es dos actores sociais na sociedade (Castillo, 2003). 

66 



Concepyoes e Percepyiies sobre as Condil'iles de Trabalho: estudo compnrntivo com n sinistrnlidndc Inborn! em cmprcsns l'ortugucsns 

Quadro 9- Resumo das teorias como sistemas (abertos) 

Teorias como Sistemas Abertos 

A Teoria Geral de Sistemas, a abordagem S6cio-Tecnica e o enfoque Sistemico vern 

as organiza~6es como sistemas abertos. Segundo o conceito que estas abordagens 

abarcam, as empresas sao conjuntos complexes de elementos interdependentes sendo 

influenciados mutuamente para a produ~ao de resultados. Enquanto sistemas abertos 

as organiza~6es interagem de forma sistematica com o ambiente circundante, 

importando e exportando energia, informa~ao e materia na forma de outputs e inputs. 

De acordo com o sistema S6cio-Tecnico esta abordagem tern dois sistemas 

interdependentes: o sistema tecnico e o sistema social. A partir deste enfoque estes 

dois sistemas sao abordados e estudados em conjunto. Assim sendo, a abordagem 

Sistemica e Integrada corrobora esta abordagem onde a sua estrategia assenta na 

inova~ao social e onde a preven~ao e vista de uma forma integrada como urn Sistema 

S6cio-Tecnico. Na perspectiva desta corrente qualquer sistema de produ~ao requer 

tanto uma organiza~ao tecnol6gica como uma organiza~ao do trabalho. Para uma 

mesma tecnologia e possfvel estruturar uma organiza~ao do trabalho baseada nas 

decis6es e participa~ao do trabalho em grupo. E o grupo atraves do seu funcionamento 

intemo que coordena e controla a execu~ao de tarefas e nao uma supervisao extema 

ao mesmo. A comunica~ao e a interac~ao entre os diferentes membros do grupo sao 

dinamizadas substancialmente, aumentando a satisfa~ao e a motiva~ao no trabalho 

decorrente da execu~ao de tarefas. Finalmente, o trabalho enquanto actividade 

humana e social relacionado com qualquer tecnologia atinge uma maior eficiencia em 

grupo do que circunscrito a uma fun~ao polarizada no trabalho individual. Do que 

centrado na especializa~ao e na competi~ao entre os diferentes indivfduos que 

executam de forma interdependente uma determinada tarefa. Os trabalhadores 

decidem e participam na organiza~ao do trabalho considerando a sua criatividade e 

responsabilidade em rela~ao ao caracter interdependente na execu~ao de tarefas. 

Aumentando a motiva~ao em rela~ao ao trabalho desenvolve-se a coesao social e a 

eficiencia nas empresas. Existe uma organiza~ao do trabalho em grupos semi

aut6nomos com responsabilidade na coordena~ao e controlo na execu~ao das tarefas. 

Fonte: Responsabilidade do autor 

67 



Concep9lies e Percep9lies sobre as Condi9oes de Trnbalho: estudo comparative com 11 sinistralidndc Inborn I em cmprcsas Portugucsas 

NO QUE SE REFERE AS CONDICOES DE TRABALHO: 

Nas teorias como sistemas Abertos, nomeadamente no modelo Sistemico da abordagem 

S6cio-Tecnica existe o enriquecimento dos cargos e o conteudo dos mesmos assim 

como uma maior autonomia concedida ao trabalhador na execu~ao das suas tarefas. Ha 

a elimina~ao de supervisao extema ao grupo. Esta abordagem parte de urn conjunto de 

premissas opostas a visao mecanicista e formal da abordagem classica. Desse 

movimento simultaneo e complementar que se estende ate hoje emergiu novas formas 

de organiza~ao do trabalho inspiradas no esquema de grupos semi-aut6nomos que 

procuravam altemativas a op~ao Taylorista. A teoria S6cio-Tecnica foi utilizada como 

urn "instrumento" de melhoria das condi~oes de trabalho mas tambem de eficiencia 

produtiva. Os trabalhadores participam em grupo na tomada de decis6es existindo 

uma responsabilidade colectiva. Aumenta a satisfa~ao e a motiva~ao no trabalho. Os 

trabalhadores tambem sao responsaveis pela defini~ao individual de tarefas, de metas, 

e eventual escolha de lfderes. Esta Escola foi uma das correntes pioneiras que tratou a 

questao da complexidade emocional e profissional nas empresas e a consequente 

necessidade de compatibiliza~ao do ambiente tecnico e social do trabalho. Daqui resulta 

a actividade Sistemica e lntegrada. A Preven~ao Integrada adopta uma ac~ao de 

adaptacao. Ha gestao dos riscos profissionais associados aos "inputs" e "outputs". Ha 

tambem uma ac~ao de integracao, na medida em que os riscos profissionais associados 

ao conteudo do trabalho e aos aspectos ambientais em que o trabalho se desenvolve 

estao associados aos elementos tecnicos mas tambem sociais. Ha uma preocupa~ao com 

a fiabilidade tecnica mas tambem humana que possa levar a acidentes de trabalho. Ha 

uma atitude prospectiva de antecipa~ao, apoiada na avalia~ao de riscos e integrada na 

gestao da empresa. Passamos de urn paradigma da ac~ao sobre os materiais para uma 

ac~ao entre as pessoas. Nao ha determinismo tecnol6gico. Ha uma humaniza~ao do 

trabalho assim como permite condutas humanas assentes em rela~6es interpessoais e 

democraticas. Ha uma predominancia dos factores humanos, quer individuais, 

colectivos e culturais. Existe uma nova abordagem no que diz respeito a preocupac;;ao 

com o trabalho em si mas tambem a envolvente do posto de trabalho considerando a 

real melhoria das condi~oes de trabalho. 

Fonte: Responsabilidade do autor 
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8. Modelos emergentes no Seculo XXI 

As transformac;oes e inovac;oes dos sistemas de produc;ao vern produzindo mudan~:ras 

nas condic;oes de trabalho dos trabalhadores. 

Enquanto o paradigma na sociedade industrial estava na acc;ao sobre os materiais de 

produc;ao o paradigma da sociedade p6s-industrial coloca a enfase nas pessoas. 

Reagindo a uma abordagem menos abrangente dos riscos profissionais na ultima decada 

impos-se uma abordagem mais Integrada ou Sistemica sobre as condi~:roes de trabalho, 

onde as pessoas tern urn papel activo e preponderante. Segundo Goguelin e Curry 

(2003) hoje podemos evidenciar os principais pontos positivos dessas transformac;oes 

como por exemplo: maior informac;ao/formac;ao em SHST; maior higiene industrial; 

maior seguranc;a no trabalho; maior consciencializac;ao da aplicac;ao de normas de 

seguranc;a e saude no trabalho; maior participac;ao e envolvimento dos trabalhadores 

neste domfnio; aumento do trabalho em equipa; dificuldade em separar o trabalho ffsico 

do psfquico; trabalho simples transferido para a maquina e trabalho complexo reservado 

ao homem; entre outros aspectos. 

De acordo com o mesmo autor existe uma nova abordagem das condic;oes de trabalho 

quer no que diz respeito ao contexto !aboral, nomeadamente o conteudo do trabalho em 

si (aspectos intrfnsecos), o dialogo social (participac;ao e envolvimento) no seio das 

organizac;oes entre trabalhadores e empregadores neste domfnio da SHST eo contexto 

extra-laboral (aspectos extrfnsecos ao conteudo do trabalho) (Dessler, 2006). 

Tendo em conta este cenario supra-referido, onde a empresa e urn sistema aberto em 

constante mutac;ao, tambem se constatam alguns pontos negativos, nomeadamente o 

aumento do ritmo do trabalho, mais tempo gasto de casa para o trabalho e deste para 

casa, a tecnologia utilizada no trabalho evolui com grande "acelerac;ao" e o trabalhador 

tern de conseguir acompanha-la. Existe assim a necessidade de formac;ao continua assim 

como as competencias adquiridas tern de se adaptar a novas situac;oes todos os dias. Ha 

novas transformac;oes nas formas de emprego que originam implicac;oes nas 

transformac;oes da organizac;ao do trabalho, novos riscos profissionais emergentes 

dessas transformac;oes, inclusive os riscos sociais (Roos, 1997). 

Ao preocuparem-se com os trabalhadores e com as suas condic;oes de trabalho como 

factor de eficacia das organiza~6es trazem retorno para estas, como por exemplo, a 

reduc;ao dos custos com o seguro de acidentes de trabalho, assistencia medica, 
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diminui~ao do absentismo, turnover e em particular a melhoria dos indices de 

sinistralidade laboral, entre outros aspectos neste ambito. 

Segundo Stewart (1998:113), "podemos dizer que o actual padrao de gestao eo modelo 

do Capital Intelectual que agrega algumas tecnicas das teorias anteriores. Este modelo 

continua com o nucleo de actua~ao no comportamento humano como defendia a escola 

das rela~6es humanas. As empresas devem alinhar este comportamento as estrategias da 

organiza~ao procurando a articula~ao deste comportamento humano no contexto 

organizacional (como referia a teoria behaviorista) para que este nao seja improdutivo, 

mas sim gerar valor para a organiza~ao. Temos de lidar com urn ambiente (como foi 

referido pelas teorias sistemicas) em permanente transforma~ao como e caracterfstico 

nestes tempos de turbulencia e mudan~a. Assim as pessoas tern urn papel crucial no que 

se refere a sua capacidade de gerar maior competitividade para as organiza~6es. E 
necessaria investir na longevidade do trabalhador e em polfticas de saude ocupacional 

como objectivo de preservar o Capital Humano (Roos, 1997). 

Actualmente a crescente competitividade imprime uma necessidade de se repensar as 

estrategias organizacionais de modo a focar os esfor~os em factores que representem 

efectivamente uma oportunidade de diferencia~ao. Nesse sentido, a teoria e as pn1ticas 

contemporaneas tern apontado os Recursos Humanos como sendo o elemento que 

merece destaque, uma vez que o retorno esperado e sempre frutuoso. Esta perspectiva 

parte da interac~ao entre o indivfduo e o seu contexto laboral e extra-laboral 

reconhecendo a necessidade de actuar tanto sobre urn como sobre o outro (Castillo, 

2003). 

Neste contexto a gestao de recursos humanos amplia a sua abrangencia. De gestao de 

pessoas o enfoque passa a ser a Gestao do Capital Humano. 

A valoriza~ao do ser humano dentro do contexto organizacional nao e actual. Iniciativas 

para mudar 0 modelo de gestao focado nas maquinas, equipamentos e metodos vern 

ocorrendo ao Iongo do ultimo seculo. As escolas behaviorista e das rela~6es humanas 

sao exemplos classicos dessas inten~6es. Mas somente na ultima decada quando a 

velocidade das mudan~as come~aram a exigir respostas rapidas e eficientes que s6 
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poderiam ser dadas por pessoas bern preparadas e comprometidas com a organiza9ao e 
que o foco de atenc;ao foi realmente para o Capital Humano (Rodrigues, 1991). 

De acordo com esta visao actual, Rodrigues afirma que "visando a mudan9a, existe uma 

aparente evoluc;ao do conceito de controlo para o de comprometimento" (Rodrigues, 

1991:39). 0 planeamento e as intervenc;oes devem coincidir com o crescimento dos 

neg6cios a fim de que o trabalho das pessoas ("recursos humanos"), possa ser gerido 

pelo comprometimento individual (envolvimento e participac;ao dos trabalhadores). 

Comprometimento com as estrategias organizacionais e nomeadamente no que se refere 

a SHST e nao pelo controlo da gestao como se passava com a administra9ao cientffica. 

A visao antiga do "trabalhador descartavel" foi sendo substitufda por uma visao nova na 

qual os trabalhadores sao considerados patrim6nios de grande importancia para a 

empresa. Para que a mesma acompanhe o rapido avanc;o tecnol6gico em beneffcio de 

todos, os trabalhadores tern de ser considerados urn patrim6nio. Entretanto sabemos da 

relevancia das condic;oes de trabalho para as pessoas e a sua inferencia no absentismo e 

consequentemente na produtividade. Por isso e importante melhorar o conteudo do 

trabalho e dos factores que o envolvem (Gollac e Volkoff, 2000). 

A medida que o nosso mundo vai evoluindo e que surgem novas tecnologias e novas 

formas de organizac;ao do trabalho as caracterfsticas destes desafios vao-se 

modificando. As questoes levantadas por esta modemizac;ao devem ser equacionadas a 

diferentes nfveis de analise onde podemos destacar: o nfvel micro (local de trabalho) e o 

nfvel macro (abrangendo urn pafs, como Portugal). Mas qualquer que seja o nfvel de 

analise em que nos coloquemos, a mudanc;a nao e decididamente urn processo linear. 

Nao resulta de urn qualquer determinismo, seja ele polftico, econ6mico, tecnol6gico ou 

outro. A mudanc;a e urn processo organizacional e social (Kovacs, 2000). 

0 quadro da reflexividade das condic;oes de trabalho revela actualmente mais do que em 

qualquer outra epoca uma incidencia crescente em tomo da seguranc;a e saude no 

trabalho, sendo este urn tema catalizador do debate que se processa particularmente na 

Uniao Europeia (Castillo, 2003). Esse debate poe em evidencia a organizac;ao do 

trabalho como matriz da mudanc;a que atinge o mundo do trabalho. Este desafio da 

mudanc;a (que implica simultaneamente inovac;ao e adaptac;ao) tera que ser ganho a 

todos os nfveis (a partir de uma perspectiva organizacional e social) mas com principal 
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enfoque a nfvel organizacional. As pnlticas e a gestao das condi~6es de trabalho 

empresariais e o reflexo que esta dimensao teni ao nfvel da saude e seguran~a no 

trabalho nao pode nem deve ser ignorada ou escamoteada. 

Segundo a OIT (2002) criar condi~6es de trabalho saudaveis e sem riscos e urn desafio 

que se coloca a todos os actores sociais que deve ser fruto da ac~ao conjunta dos 

govemos, empregadores, trabalhadores e seus representantes. Todas as empresas 

necessitam de se concentrar naquilo que podemos descrever como evolu~ao continua. 

Independentemente dos resultados que a empresa esteja a obter tern sempre de estudar a 

forma de melhorar ainda mais o seu desempenho incluindo o aperfei~oamento dos seus 

sistemas e processes e de tirar partido das novas tecnologias e das mudan~as 

tecnol6gicas em beneffcio de todos. Uma eficaz gestao estrategica dos recursos 

humanos e dos subsistemas que a comp6e (informa~ao/forma~ao em SHST, 

adaptabilidadelflexibilidade, qualifica~ao/competencia, participa~ao e envolvimento, 

representa~ao dos trabalhadores nestas materias no seio das empresas, organiza~ao do 

trabalho, etc) podem contribuir para a melhoria das condi~6es laborais e para uma 

consequente diminui~ao da sinistralidade. 

Como ja referimos anteriormente, ha uma mudan~a no enfoque da gestao de recursos 

humanos, dos prim6rdios da gestao das organiza~6es para a actualidade, do enfoque 

administrative de pessoal e burocratico para estrategico. 

Segundo Wright e Mcmahn (1992:298) "a gestao estrategica dos recursos humanos e 

definida como o padrao dos desenvolvimentos planeados de recursos humanos e 

actividades pretendidas para capacitar a organiza~ao a alcan9ar as suas metas". Por 

exemplo, a flexibilidade e os conhecimentos dos trabalhadores tomaram-se numa nova 

estrategia das empresas apoiada sobre a transforma~ao da organiza~ao do trabalho. 

Marcada pela necessidade de polivalencia, desenvolvimento da autonomia ou 

empowerment. Assiste-se ao trabalhador como parceiro estrategico da organiza~ao. 0 

trabalhador e urn agente de rimdans;a nas organiza~6es (Ulrich, 1998). 

Devemos estimular os trabalhadores para a participa~ao e aprofundamento do seu papel 

no seio das organiza~6es. Desenvolver o seu auto-controlo (auto-preven~ao). Desconfiar 

da "cultura de seguran~a" e promover uma "cultura de risco" (Cooper, 2000). 
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Considerar a fragilidade dos sistemas periciais das condi96es de trabalho face a 
evolu9ao tecnol6gica. Considerar as dimensoes do risco objectivo e o risco percebido. 

Ter em conta a pluralidade de estatutos de trabalhadores independentes, tempon1rios e 

precarios. 

0 sistema de produ9iio esta directamente ligado ao que acontece com os individuos 

inseridos numa cadeia produtiva. "Problemas de absentismo (derivados de acidentes de 

trabalho ), doen9as profissionais, 0 numero de acidentes de trabalho, baixa 

produtividade, etc. Zelar pelo bern estar da sua mao-de-obra acarretara tambem maior 

produtividade para as empresas. Trabalho decente e sin6nimo de trabalho produtivo" 

(Castillo, 2003:129). 

Se a teoria convergir com a pratica, a rela9iio entre as condi96es de trabalho vigentes 

nas organiza96es e em particular as praticas de SST, irao contribuir para uma maior 

eficacia dos recursos humanos. Quer em termos sociais (menores indices de 

sinistralidade laboral e as repercussoes positivas que este aspecto tern para as empresas) 

e econ6micos (maior produtividade, menores custos directos e indirectos provenientes 

dos acidentes de trabalho e os dias perdidos derivados dessas ocorrencias) (Cooper, 

2000). 

De acordo com Stewart (1998) considerando as dimensoes que a defini9iio das 

condi96es de trabalho abarca (cf. quadro 10) as organiza96es devem ter uma 

preocupa9iio constante com a organiza9iio do trabalho e com a melhoria dos aspectos 

que esta abrange como sao os factores intrinsecos ao conteudo do trabalho, os factores 

extrinsecos (do ambiente de trabalho) e as diversas formas de participa9ao e 

envolvimento dos trabalhadores face a problematica das suas condi96es de trabalho. 

Esta melhoria ira por certo reflectir-se nos indices de sinistralidade no seio das 

organiza96es (no que diz respeito ao numero de acidentes de trabalho e o respectivo 

absentismo proveniente desses acidentes) como vamos ten tar comprovar no nos so 

estudo empirico. 
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NO QUE SE REFERE AS CONDICOES DE TRABALHO: 

Nas teorias emergentes temos presente a continuidade das premissas da teoria Sistemica 

e da teoria do Capital Humano. 0 indivfduo e visto como uma "pe~a" fundamental para 

a vantagern cornpetitiva no seio das organiza~oes. Como vimos anteriormente neste 

capftulo 1, o paradigma p6s-modemo das condi~oes de trabalho e da melhoria da 

segurans;a e saude no trabalho centra-se fundamentalmente no indivfduo. No conteudo 

do seu trabalho (FI), no seu contexto )aboral e extra-laboral (FE), reconhecendo a 

necessidade de incidirmos tanto sobre urn como sobre o outro sem descurarmos o 

dialogo social (participas;ao, consulta e envolvimento) - (PCE). Estes factores devem 

ser uma realidade nas empresas contemporaneas. 

Deve existir uma preocupa~ao com os recursos humanos e as suas condi~oes de 

trabalho pois estas condis;oes sao urn factor de competitividade e eficacia das 

organizas:oes. A diminuis;ao dos fndices de sinistralidade !aboral sao uma mais-valia 

para as empresas, considerando os custos directos e indirectos associados a esses racios 

nomeadamente, o absentisrno, entre outros aspectos. As pessoas hoje em dia tern urn 

papel crucial nas organizas;oes na medida em que se pretende que o "trabalhador 

descartavel" seja substitufdo por urn trabalhador comprometido com a sua organizas;ao e 

que possa estar preparado e motivado para dar uma resposta adequada as rapidas 

mutas;oes que o mercado actualmente exige. 

A promos;ao das condis;oes de trabalho e da SHST e urn tema predominante quer na EU 

quer na OIT (como vamos ver no capftulo 2). 

Fonte: Responsabilidade do autor 

Esta abordagem sobre as condis;oes de trabalho, em geral, e da segurans;a e saude no 

trabalho, em particular considerando os factores e as dimensoes que esta abarca servira 

de base para a construs;ao do nosso modelo de analise que ira determinar o "fio 

condutor" para o nosso estudo empfrico. 
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Temos assim algumas abordagens do conceito de condi96es de trabalho referidas ao 

longo desta perspectiva hist6rica que partilham alguns aspectos, nomeadamente os 

factores intrfnsecos (FI) que dizem respeito ao conteudo do trabalho em si, os factores 

extrfnsecos ao trabalho (FE) e a existencia de participa9ao, consulta e envolvimento 

(PCB) dos trabalhadores na melhoria das suas condi96es de trabalho (Goguelin e Curry, 

2003). 

Alias, este aspecto da PCB tambem e uma obrigatoriedade legal nos dias de hoje, como 

poderemos ver no capftulo II. 

E a partir deste quadro e os factores e dimensoes que o conceito de condi96es de 

trabalho e da SST abarca (de acordo com os diversos autores consultados) que 

elaboramos o nos so inquerito por questionario para o nos so estudo empfrico ( cf. quadro 

10). 

75 



Conce~oes e Percep96es sobre as Condi9oes de Trabalho: estudo comparative com a sinistralidade !aboral em cmprcsas Portugucsas 

Quadro 10 · Alguns factores que contribuem para 
trabalho/seguran a e saude no Trabalho 

a melhoria das condi96es de 

Utilizar os seus conhecimentos e 
capacidades no trabalho. 

Tomar iniciativa, criatividade e 
tomada de decisoes no seu 
trabalho. 

Possibilidade de mudar os 
metodos de trabalho. 

Factores Extrinsecos 

(FE) 

Importancia dada pela 
organiza9ao a SST na 6ptica das 
pessoas. 

A importancia dada pela 
organiza9ao a SST considerando 
as maquinas e equipamentos e 
menos importante do que em 
rela ao as essoas. 
A importancia dada pelas chefias 
a SST e boa e bastante adequada. 

Possibilidade de alterar a ordem Existe valoriza9ao dada pela 
da realiza9ao das tarefas. empresa ao cumprimento das 

regras e procedimentos de 

Permite trabalhar em equipa. 

Nao hii repeti9ao e monotonia. 

A empresa fornece as 
informa96es sobre seguran9a 
adequadas para o exercfcio das 
fun 6es. 
Existe motiva9ao e 
sensibiliza9ao por parte da 
empresa para as questoes da 
SST. 

Participa~ao, Consulta e 
Envolvimento 

(PCE). 

As chefias 
considera9ao 
trabalhadores 
SST. 

tomam em 
as opinioes dos 
no dominio da 

As chefias consultam com 
regularidade os trabalhadores em 
materia de SST. 

Os representantes para a SHST 
sao consultados relativamente ao 
Sistema de Gestao de SHST 
vi ente. 
As chefias 
problemas 
subordinados 
SHST. 

conhecem os 
dos seus 

em materia de 

Existe informa9ao suficiente e 
adequada por parte das chefias 
no dominio da SST. 

Existe informa9ao suficiente e 
adequada por parte dos 
responsaveis de SHST. 

Nao exige posturas penosas ou Os BPI's e os EPC's estao Os trabalhadores sao informados 
posi96es desconfortaveis. sempre disponiveis, quando sao com regularidade das normas de 

Nao e a maquina que impoe o 
ritmo de trabalho. 

Permite aos trabalhadores, 
falarem com os seus 
cole as/chefias. 

necessarios. 
Existe preocupa9ao com a 
forma9aollnforma9ao que os 
trabalhadores possuem em 
SHST. 
As chefias preocupam-se em 
atenuar os riscos profissionais 
dos seus trabalhadores. 

Nao exige esfor9o fisico/mental Nunca se descura a seguran9a 
intenso. 
Existem periodos de pausa para 
descanso. 

ara oder cum rir razos. 
Cumprir as regras de seguran9a e 
uma "mais valia" na minha 
empresa, para poder ser 
recompensado ou romovido. 

As condi96es ambientais Os trabalhadores sabem quem 
existentes (ruido, qualidade do procurar quando se trata de 
ar, ventila9ao, vibra96es, quest6es relacionadas com 
radia 6es, etc) sao boas. seguran9a de essoas e hens. 
0 horario de trabalho e o Existe motiva9ao dos 
mimero de horas semanais e colegas/chefias para trabalhar 
ade uado. em seguran9a. 
A maior parte dos vfnculos Existem inspec96es medicas 
laborais sao ermanentes. reventivas regulares. 
Fonte: Responsabilidade do autor. 
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Conclusao 

Ao longo dos tempos as varias abordagens sobre a gestao das organiza96es e em 

particular as Concep96es das condi~oes de trabalho vigentes foram sendo alteradas 

passando de urn enfoque na maquina para uma preocupa9ao com o aspecto tecnico mas 

tambem social. Ha uma evolu9ao do conceito de trabalho e de quem o executa. Deixa de 

ser considerado simples "mercadoria" para passar a ter urn papel preponderante, onde o 

trabalhador passa a possuir urn papel activo e determinante na competitividade e 

produtividade das organiza96es (Jardillier, 1989). 

Uma adequada organiza9ao do trabalho e a maneira particular de dividir e sistematizar 

as tarefas e o tempo entre grupos de trabalhadores, evitando o comportamento empfrico 

que nos primordios admitia o mesmo metodo para a execu9ao de uma mesma tarefa. As 

especializa96es decorrentes e as qualifica96es exigidas eram padronizadas para a 

adequa9ao do trabalhador ao trabalho exercido. As sequencias, ritmos, cadencias e a 

preocupa9ao com a fadiga humana apenas tinham urn proposito com a produtividade e 

nao com a saude e seguran9a laboral e consequentemente com as condi96es de trabalho 

(Somavia, 1999). Alias, estas condi96es "oferecidas" aos trabalhadores no seio das 

organiza96es tiveram uma evolu9ao ao longo dos tempos assim como o proprio 

conceito e os factores/ dimensoes que este abarca desde Taylor ate a actualidade. 

Taylor procurava resolver cientificamente o uso eficiente dos trabalhadores utilizando 

uma metodologia que procurava substituir o empirismo que reinava na organiza9ao por 

procedimentos sistematicos de analise mas sem qualquer preocupa9ao com o homem e 

as condi96es de trabalho existentes. 0 homem tinha de se submeter a maquina sem 

qualquer autonomia, onde existia uma padroniza9ao de ferramentas e equipamentos 

(Gogulien e Curry, 2003). As teorias comportamentalistas e em particular a teoria das 

rela96es humanas nao aceitavam a pratica de supervisao autoritaria e defendiam que os 

trabalhadores podiam agir eficientemente se lhes fosse dado urn certo grali de 

autonomia e responsabilidade. Esta teoria veio enfatizar a importancia da integra9ao do 

indivfduo no grupo salientando que os indivfduos nao agem isoladamente mas seguem o 

grupo (Kovacs, 2000). 0 relacionamento interpessoal entre pessoas e grupos e 

evidenciado nesta abordagem assim como a importancia do proprio conteudo do cargo 

para a moral e motiva9ao no indivfcluo. 
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Depois da II guerra mundial a aplica9ao da abordagem s6cio-tecnica (a empresa vista 

como urn sistema s6cio-tecnico aberto recusando o determinismo tecnol6gico) trouxe 

uma nova forma de organizar o trabalho onde o trabalho 6 qualificado e qualificante, 

alargado e enriquecido. 0 trabalho 6 realizado por equipas, onde a coopera9ao entre o 

nfvel operacional e o departamento, servi9o ou gabinete de projecto e uma realidade 

(Rifkin, 1995). 

A ideia de que a empresa possui do is grandes subsistemas que se inter-relacionam ( o 

tecnico e o social) veio provocar importantes rupturas com os postulados da organiza9ao 

cientffica do trabalho (OCT). Uma das premissas que a abordagem s6cio-tecnica 

rompeu foi o do determinismo tecnol6gico segundo o qual a aplica9ao do sistema 

tecnico devia ser em primeiro lugar, e em todos os casos, concebido e organizado para 

assegurar a distribui9ao pelos postos de trabalho individuais e nao qualificados (urn 

homem/um posto de trabalho) (Dessler, 2006). As experiencias s6cio-tecnicas 

demonstraram que para uma mesma tecnologia podia haver diferentes desenhos 

organizativos e diferentes maneiras de organizar o trabalho. Esta abordagem contrapos a 

necessidade de pensar a tecnologia como vari::1vel dependente do sistema social. Outro 

dos postulados da OCT posto em causa foi a ideia de que o indivfduo devia ser o 

elemento base sobre o qual era organizado o trabalho onde devia existir uma maior 

flexibilidade e envolvimento dos trabalhadores reabilitando-se o princfpio do trabalho 

em pequenos grupos aut6nomos. De facto, "as novas tecnologias ja nao requeriam mais 

respostas estereotipadas a acontecimentos determinados, mas respostas flexfveis a 

acontecimentos aleat6rios" (0/Brown, 1996:124). A exigencia de urn maior grau de 

iniciativa e autonomia da parte dos trabalhadores adaptava-se melhor as condi96es 

modemas de produ9ao em fluxo continuo. Curiosamente, foi em sectores fortemente 

Taylorizados como a industria de montagem autom6vel que na decada de 70 incidiram 

muitas das experiencias de grupos semi-aut6nomos como em Kalmar e posteriormente 

em Udevalla (Gra9a, 2004). A abordagem sistemica como teoria integrativa segue os 

postulados da teoria s6cio-tecnica onde todos os elementos de uma organiza9ao se 

devem inter-relacionar e funcionar de uma forma integrada. Temos assim uma 

abordagem integrada ou sistemica sobre as condi96es de trabalho onde o conceito de 

promoc;;ao e preven9ao no trabalho parte da interacc;;ao entre o conteudo do trabalho, o 

contexto laboral e extra-laboral em que o mesmo e exercido. Reconhece a necessidade 

de agir sobre ambos, assim como envolver os trabalhadores neste domfnio. 

78 



Concepyiies e Percepyiies sobre as Condiyoes de Trabalho: estudo compnrntivo com n slnistrnlidndc Inborn I em cmprcsns Portugucsns 

Actualmente, o indivfduo ja nao e visto como urn "apendice da maquina" (como referia 

Taylor e Ford) mas sim a grande vantagem competitiva das organiza96es. Assim sendo, 

o trabalhador e urn capital humano que a empresa nao pode "desprezar". Antes pelo 

contnirio tern de lhe fomecer todas as condi96es de trabalho e promover a seguran9a e 

saude no trabalho dos seus colaboradores. 0 objectivo dessa promo9ao e a valoriza9ao e 

preocupa<;ao com os acidentes de trabalho e com urn menor absentismo devido a estes 

acontecimentos indesejados (Roos, 1997). 

A diminui<;ao dos acidentes de trabalho e dos dias perdidos (inerentes a esses acidentes) 

ira dar urn contributo s6cio-econ6mico preponderante para as organiza<;oes. Os custos 

directos e indirectos vao diminuir assim como os fndices de sinistralidade !aboral e as 

respectivas repercussoes negativas para as empresas. Ira existir tambem urn melhor 

ambiente social e consequentemente uma melhor produtividade e motiva<;ao dos 

trabalhadores para a execu<;ao da sua fun<;ao (Lima, 2004 ). 
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" CAPITUL02 

A REGULAMENTA<;AO DAS CONDI<;OES 
DE TRABALHO: UMA BREVE RESENHA 
HIST6RICA 

"0 Trabalho mutila, provoca 
enfermidades e em alguns casos mata. 
Nao por fatalidade, mas por negligencia. 
Nao por ausencia de normas, mas pela 
sua viola(:tiO. 
Nao por pobreza, mas por falta de 
preven9ao ". 

OIT, 2004 
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Introdu~ao 

Na primeira metade do seculo XIX ocorreu a revolu9ao industrial na Europa. Urn 

movimento cujo paradigma de gestao das empresas impos grandes mudan9as no modo 

de produ9ao. Esta altera9ao afectou em muitos aspectos a vida e a saude laboral dos 

trabalhadores. As condi96es de trabalho neste perfodo eram manifestamente precarias, o 

ambiente insalubre e inadequado, as jomadas de trabalho de cerca de 12 a 15 horas, os 

sahirios baixos, inexistencia de seguran9a social, as maquinas nao tinham protec980 

colectiva e cada trabalhador detinha as suas pr6prias regras nao se vislumbrando 

nenhuma norma jurfdica que interferisse ou regulasse a actividade (Comissao do Livro 

Branco, 2001). 

A produ9ao nas fabricas tambem come9avam a ter problemas dado o agravamento da 

saude dos "bra9os" necessarios para colocar as maquinas em opera9ao e os acidentes de 

trabalho que atingiam os trabalhadores incluindo mulheres e crian9as (Wenzel, 1994). 

A eclosao e o desenvolvimento da I grande guerra secundarizou este problema 

fundamental das condi96es laborais mas como Tratado de Versalhes e a cria9ao da OIT 

em 1919, o tema reapareceu. 

Ap6s a II guerra mundial os trabalhadores face a necessidade de reconversao da 

industria belicista em industria transformadora (metalomecanica e metalurgica) foram 

expostos a condi96es de trabalho extremamente perigosas e extenuantes. 

Surgiram as primeiras preocupa96es com as consequencias sociais da industrializa9ao 

na Europa e nasceu a legisla9ao laboral com os primeiros Factory Acts regulamentando . 

a idade de admissao no trabalho e a dura9ao da jomada do trabalho. 

A necessidade de olhar com maior aten9ao para as condi96es de trabalho era 

determinante, para poder dotar as empresas de maiores fndices de produtividade e 

consequentemente de maior protec9ao social (Somavia, 1999). 

No nosso pafs, a produ9ao de legisla9ao e regulamenta9ao das materias inerentes as 

condi96es de trabalho e em particular a SHST deve ser vista no contexto de forma9ao 

social de Portugal contemporaneo. No ambito do nosso processo de industrializa9ao e 

no quadro da racionaliza9ao tecnica e organizacional das nossas empresas. 

Muita tern sido a actividade da OIT e da UE em materia de SHST, produzindo inumeras 

Conven96es, Recomenda96es e Directivas que tern influenciado Portugal a ratificar e a 

proceder a transposi9ao para o nosso direito intemo dispositivos legislativos neste 

ambito. 
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No passado, as condi96es de trabalho nao eram consideradas, sendo apenas importante a 

produtividade, mesmo que tal implicasse riscos de doen9a ou mesmo a morte do 

trabalhador. Para tal contribufram dois factores. Uma mentalidade em que o valor da 

vida humana era pouco mais que desprezfvel e uma total ausencia de leis que 

protegessem o trabalhador (Castillo, 2003). 

Actualmente existe legisla9ao que permite uma protec9ao eficaz de quem trabalha, 

devendo a sua aplica9ao ser entendida como o melhor meio de beneficiar 

simultaneamente as empresas e principalmente os trabalhadores na salvaguarda dos 

aspectos relacionados com as condi96es ambientais e de seguran9a e saude nos locais de 

trabalho (Dias, et al, 2007). 

Numa breve analise sobre o enquadramento legal da seguran9a, higiene e saude no 

· trabalho no nosso pafs vamos referir alguns momentos determinantes para a evolu9ao 

desta realidade.legislativa ate ao presente anode 2010. Nao temos a veleidade de fazer 

investiga9ao historiografica original neste domfnio. Queremos apenas apontar algumas 

pistas que permitam urn enquadramento a nfvel econ6mico, social e cultural da 

produ9ao legislativa sobre o trabalho em geral, e da SHST em particular, no contexto da 

modemiza9ao da economia e sociedade portuguesa. 

Para tal, decidimos fazer uma divisao em dois perfodos mais marcantes neste domfnio: 

-Urn primeiro perfodo que tern infcio em 1860 e termina em 1984; 

-Urn segundo perfodo que se inicia em 1985 e culminara no anode 2010 (ate Mar9o). 

A negocia9ao colectiva tambem tern tido urn papel fundamental na melhoria das 

condi96es de trabalho em Portugal. Principalmente no domfnio da SHST a nfvel macro, 

ou seja, o que e negociado a nfvel da concerta9ao social, como os acordos sobre as 

condi96es de trabalho e as praticas de SHST, nomeadamente os acordos de 1991 e 

2001. 

As estrategias publicas, como e o caso das estrategias nacionais no ambito da SHST no 

perfodo de 2002-2006 e mais recentemente, de 2008-2012, tambem serao abordadas 

neste capftulo 2. 

82 



Concep~oes e Percep~oes sobre as Condi~oes de Trnbalho: estudo comparntivo com n sinistrnlidadc Inborn I em cmprcsns l'ortugucsns 

1. As condi~oes de trabalho no final do seculo XIX e as primeiras medidas 

legislativas 

1.1. 0 periodo de 1860 a 1984 

0 conjunto das profundas transforma96es econ6micas, tecnol6gicas e sociais ocorridas 

na Europa a partir da segunda metade do seculo XVIII recebe o nome de revolu9ao 

industrial. 

Fen6meno tipicamente ingles, a revolu9ao industrial foi sobretudo a passagem de urn 

sistema de produ9ao marcadamente agnirio e artesanal para outro de cunho industrial, 

dominados pela fabrica · e maquinaria. Caracterizou-se por sucessivas inova96es 

tecnol6gicas que podem ser assim ·resumidas: aparecimento de maquinas modemas -

rapidas, e precisas (que substitufram 0 trabalho do homem antes realizado a mao); 

utiliza9ao do vapor para accionar a maquina, isto e, como fonte de energia em 

substitui9ao da energia muscular, e6lica e hidraulica; obten9ao e trabalho de novas 

materias-primas, em particular os minerais que deram urn grande impulso a metalurgia e 

industria qufmica (Goguelin e Curry, 2003). 

Segundo Jardillier (1989) a Gra-Bretanha detinha as circunstancias favoraveis para estas 

inova96es que foram adequadamente aproveitadas e que deram ao pafs as condi96es 

para implantar definitivamente o modo de produ9ao capitalista. Este era baseado na 

produ9ao industrial em massa, nas rela96es sociais estabelecidas exclusivamente em 

dinheiro e na propriedade privada dos meios de produ9ao. 

A revolu9ao industrial ocorreu na lnglaterra e nao na Europa continental por uma serie 

de razoes. Principalmente do ponto de vista geografico onde podemos destacar tres 

grandes vantagens: a localiza9ao do territ6rio britanico que permitiu o isolamento da 

Inglaterra das guerras continentais; a grande riqueza do subsolo britanico com minerais 

de alta qualidade e estrategicamente situados (carvao, ferro, estanho, cobre, hulha, sal) e 

uma vasta rede fluvial navegavel com bons portos naturais que favoreceram os 

transportes eo escoamento da produ9ao de varias regioes (Castells, 1998). 
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A revolu9ao industrial permitiu que o capitalismo com base na transforma9ao tecnica 

atingisse o seu processo especffico de produ9ao. Tal processo caracteriza-se pela 

produ9ao em larga escala feita na fabrica. No modo de produ9ao capitalista 

consolidando com a revolu9ao industrial ha uma radical separa9ao entre o trabalho e o 

capital. 0 trabalhador dispoe apenas da for9a de trabalho enquanto o capitalista detem a 

propriedade dos meios de produ9ao. 

Durante o seculo XVII os trabalhadores tiveram que suportar sem nenhum amparo as 

consequencias dos acidentes e das molestias profissionais. No infcio do seculo XVIII 

foram dados OS principais passos para protege-los neste ambito (Grint, 1998). 

Em 1802 procurava-se pela primeira vez definir o que era urn dia normal de trabalho. 0 

parlamento Britanico conseguiu que fosse aprovada a primeira Lei de protec9ao aos 

trabalhadores. A "Lei de saude e moral dos aprendizes" que estabelecia o limite de 12 

horas de trabalho por dia. Proibia o trabalho noctumo, obrigava os empregadores a lavar 

as paredes da fabrica duas vezes por ano e tomava obrigat6ria a ventila9ao desta. Tal 

Lei foi seguida de outras complementares. Estas surgiram a partir de 1819 mas foram 

pouco eficientes devido a forte oposi9ao dos empregadores (Somavia, 1999). 

Em 1831 ainda na Inglaterra, uma comissao parlamentar de inquerito sob chefia de 

Michael Saddler ( 1780-1835), deputado por Leeds ( o grande centro algodoeiro da 

Inglaterra) elaborou urn cuidadoso relat6rio cujas principais conclusoes foram: "Diante 

desta comissao desfilou uma longa procissao de trabalhadores - homens e mulheres, 

meninos e meninas, abobalhados, doentes, deformados, degradados na sua qualidade 

humana. Em cada urn deles era clara a evidencia de uma vida arruinada, urn quadro vivo 

da crueldade humana do homem para o homem, uma impiedosa condena9ao daqueles 

legisladores que detinham o poder imenso em suas maos e abandonaram os fracos ·a 
capacidade dos fortes" (Gidens, 1992:122). 0 impacto deste relat6rio sobre a opiniao 

publica foi tremendo e em 1833 surgia na Inglaterra a "Lei das fabricas" (Factory Act). 

Esta deve ser considerada como a "primeira legisla9ao" realmente eficiente no campo 

de protec9ao ao trabalhador. Aplicava-se a todas as empresas texteis onde se usasse 

for9a hidn1ulica ou a vapor; proibia o trabalho noctumo aos menores de 18 anos e 

restringia o trabalho destes a 12 horas por dia e 69 por semana; as fabricas precisam ter 

escolas que deviam ser freqiientadas por todos os trabalhadores men ores de 13 anos; a 
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idade minima para o trabalho era de nove anos e urn medico devia atestar que o 

desenvolvimento ffsico da crian~a correspondia a sua idade cronol6gica (Grant, 1991). 

Curiosamente, e a questao da certifica~ao da idade mfnima para o trabalho fabril que ira 

abrir mais tarde as portas das fabricas aos medicos. Pois o Factory Act de 1833 

introduziu a necessidade de urn exame medico de selec~ao para confirma~ao de que os 

candidates pelas suas caracterfsticas antropometricas tinham ou aparentavam ter nove 

anos (Castells, 1998). 

A expansao da revolu~ao industrial no resto da Europa resultou tambem no 

aparecimento progressive dos servi~os de saude ocupacional em diversos pafses, sendo 

que em alguns deles foi dada tal importancia a esses servi~os que a sua existencia 

deixou de ser volunt<iria como na Gra-Bretanha, para tomar-se obrigat6ria. Na Fran~a a 

Lei de 11 de Outubro, de 1946, substitufda pelo Decreto de 27 de Novembro, de 1952 e 

Circular Ministerial de 18 de Dezembro, de 1952, tomou obrigat6ria a existencia de 

servi~os de saude ocupacional em estabelecimentos tanto industriais como comerciais 

de qualquer dimensao (inclusive naqueles onde trabalham no mfnimo de dez pessoas) 

(Gil, 1997). 

Nos Estados Unidos, a industrializa~ao ter-se-a desenvolvido de forma discreta neste 

ambito, pois na segunda metade do seculo XIX os servi~os de saude ocupacional 

permaneceram praticamente desconhecidos (Koplan, 1992). No entanto, o aparecimento 

no infcio do seculo XX de legisla~ao sobre indeminiza~6es em casos de acidentes de 

trabalho levou os empregadores a estabelecerem os primeiros servi~os de saude 

ocupacional naquele pafs com o objective basico de reduzir o custo das referidas 

indemniza~6es. 

"Em Portugal a hist6ria da SHST esta ainda por fazer em articula~ao com o direito do 

trabalho e das demais polfticas sociais" (Gra~a, 2004:16). Falta-nos investiga~ao de 

arquivo e analises comparadas (Fernandes, 2006). Numa perspectiva hist6rica e 

sociol6gica esta normatividade social nao pode ser dissociada da problematica do 

desenvolvimento entre n6s do Estado Providencia nem das tendencias intemacionais, 

incluindo a hist6ria da SHST em Inglaterra e demais pafses ocidentais (Regalia, 1995 e 

Pereira, 1995). Tambem nao pode ser desligada das lutas dos trabalhadores portugueses 

pela melhoria das suas condi~6es de vida e de trabalho. 

Iremos fazer uma breve descri~ao de alguns dos principais diplomas legais que sao 

emanados desde 1860, onde neste preciso ano foi publicado em 3 de Outubro o primeiro 

85 



Concep9oes e Percep9iies sobre as Condi9iies de Trnbalho: estudo compnrntivo com n sinistrnlidndc Inborn! em cmprcsns Portugucsns 

diploma legal que estabelecia urn regime jurfdico relativo ao trabalho em 

estabelecimentos insalubres, inc6modos e perigosos. 

Fernandes (2006) nao considera este diploma como fazendo parte da proto-hist6ria do 

direito do trabalho ja que se colocaria apenas na perspectiva da saude publica e nao da 

regulamenta9ao das condi96es de trabalho (incluindo a protec9ao da seguran9a e saude 

dos trabalhadores). Em 1867 e promulgado em 1 de Julho o primeiro C6digo Civil 

portugues da autoria do Visconde de Seabra (1798-1895). Neste C6digo estabelecia-se 

urn regime de repara9ao dos danos para a saude provocados por acidentes de trabalho, 

desde que imputaveis ao empregador (Fernandes, 2006). E neste C6digo Civil que e 
realizada a primeira abordagem legislativa de trabalho assalariado. Mas em rigor s6 

depois da grave crise de 1890 e que se pode falar verdadeiramente do infcio de uma 

produ9ao legislativa especffica no campo do direito do trabalho, em geral, e da SHST, 

em particular (Rosas, 1994 ). 

No anode 1890 celebra-se o primeiro 1° de Maio em Portugal. Cerca de 8 mil operarios 

abandonam o posto de trabalho e dirigem-se pacificamente ao tumulo de J. Fontana no 

cemiterio dos prazeres (Fernandes, 2006). 

Neste ano de 1890 "Portugal foi tambem urn dos catorze Estados presentes na 

Conferencia Internacional do Trabalho realizada em Bedim onde se discutiram questoes 

como o trabalho nas minas, o descanso semanal, o trabalho das mulheres, dos jovens e 

das crian9as e a fiscaliza9ao das Leis por inspectores nacionais independentes dos 

trabalhadores e dos patroes" (Uva, 2003:48). Na sequencia desta Conferencia, Portugal 

ira produzir a regulamenta9ao do trabalho de menores e das mulheres em 

estabelecimentos industriais atraves do Decreto de 14 de Abril, de 1891. Temos assim 

em 1891 a primeira legisla9ao especffica no que respeita a protec9ao dos trabalhadores 

na nova sociedade emergente. Esta legisla9ao no domfnio das rela96es de trabalho pode 

ser explicada pelo quadro de crise dos primeiros anos da decada de 1890. Mas tambem 

derivada das primeiras tentativas de criar urn direito intemacional do trabalho. Esta foi 

materializada dez anos depois da funda9ao da International Association for Labour 

Legislation com representa9ao em pelo menos 16 pafses (incluindo Portugal). Neste 

mesmo anode 1891 tambem foi regulamentada e "disciplinada" atraves do Decreto de 

10 de Fevereiro, o numero de horas de trabalho para urn maximo de 10 horas diarias 

para mulheres e menores, fixando tambem a idade mfnima de admissao. 
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No diploma regulamentado pelos Decretos de 14 de Abril, de 1891 e de 16 de Mar~o, 

de 1893 seriam proibidos certos trabalhos, mais concretamente a pratica de trabalhos 

perigosos e penosos para estas pessoas em estabelecimentos industriais (Wynne, 1998). 

Ainda em 1891, atraves da Lei de 9 de Maio tam bern sera reconhecida o dire ito das 

associa~oes de classe, mas s6 em 1907 atraves da Lei de 14 de Fevereiro sera 

reconhecida a liberdade de associa~ao sem autoriza~ao previa. Em 16 de Mar~o, de 

1893 a idade legal de admissao passa a ser de 21 e 16 anos, respectivamente, para as 

raparigas e os rapazes. Tambem nesse ano sao tomadas as primeiras medidas de 

protec~ao da matemidade (instala~ao de creches nas imedia~oes dos locais de trabalho, 

proibi~ao de trabalhar durante as primeiras quatro semanas ap6s o parto e a existencia 

de urn perfodo para amamenta~ao ). 

Em 6 de Junho, de 1895 e promulgado o primeiro Regulamento legal sobre higiene e 

seguran~a no trabalho no sector da constru~ao e obras publicas. Este Decreto procura 

garantir a protec~ao aos openirios ocupados nos trabalhos publicos ou privados, de 

constru~ao e repara~ao de estradas, caminhos de ferros, novas edifica~oes, amplia~oes, 

transforma~oes ou grandes repara~oes, aquedutos, bern como em obras de demoli~ao 

(Rosas, 1994). 

Por sua vez, os mestres de obra deviam passar a estar habilitados com exame sobre 

processos de constru~ao e sobre as condi~oes a observar para a seguran~a nos locais de 

trabalho. A responsabilidade em caso de acidente era da pessoa encarregada da direc~ao 

da obra. 

Em 1906 e criado o Boletim de Trabalho Industrial. Uma publica~ao peri6dica que iria 

constituir-se urn importante micleo documental sobre a industria e a situa~ao open1ria 

(estatfsticas de acidentes de trabalho, greves, sahirios, honirios de trabalho, etc). Foram 

publicados 163 numeros entre 1906 e 1939 (Cerdeira, 1997). 

Em 3 de Agosto, de 1907 e consagrado pela primeira vez entre n6s o princfpio geral de 

obrigatoriedade do descanso semanal ( embora apenas para os trabalhadores do comercio 

e industria). Descanso esse que deveria ser de menos de 24 horas consecutivas e 

coincidir de preferencia com o domingo. Entretanto, de todas as questoes do trabalho, a 

da repara~ao dos acidentes de trabalho continuava a ser a mais premente e para a qual os 
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sucessivos momirquicos se mostraram totalmente incapazes de encontrar solu~oes (nao 

s6 polfticas e legislativas como financeiras, tecnicas e organizacionais). Por outro lado e 

na ausencia de qualquer esquema de protec~ao social, a classe open1ria e outros grupos 

da popula~ao trabalhadora irao fundar as suas pr6prias associa~oes nomeadamente a de 

socorros mutuos em 1909 (Gra~a, 2004). Mas as associa~oes de socorros mutuos tinham 

urn papel muito limitado entre n6s. Dificilmente podiam cobrir eventualidades como os 

acidentes de trabalho. Em 1908, no dia 9 de Maio, ja o medico e deputado Republicano 

J. Estevao Vasconcelos (1869-1917) tinha apresentado a dimara dos deputados o seu 

primeiro projecto de indemniza~oes a operarios por desastres no trabalho (Rosas, 1994 ). 

Institufda a Republica em 5 de Outubro, de 1910, cedo sao goradas as expectativas 

alimentadas pelo movimento operario e sindical em rela~ao a tao desejada melhoria das 

condi~oes de trabalho nas fabricas e nos campos (Cerdeira, 2004). E publicado no 

Boletim de Trabalho, no 49, de 1910, urn inquerito da Direc~ao-Geral do Comercio e 

Industria onde se ref ere que "sao terrfveis as condi~oes de vida e de trabalho". 

Nomeadamente a ausencia de contrato de trabalho, baixos salarios, trabalho feminino e 

infantil, dura~ao do trabalho entre as 10 e 12 horas, nao distin~ao entre trabalho 

noctumo e diumo, total ausencia de protec~ao social, elevada sinistralidade, 

morbilidade e recurso a solidariedade operaria em caso de morte ou incapacidade 

temporaria ou permanente (Domelas, 2006). 

No ano de 1913 e publicada a Lei no 83, de 24 de Julho, ou seja, o primeiro diploma 

portugues que regulou especificamente a responsabilidade pelo risco de acidentes de 

trabalho. 

E estabelecida pela primeira vez em Portugal a responsabilidade patronal pelos 

acidentes de trabalho em certas actividades industriais, podendo essa responsabilidade 

ser transferida para as seguradoras. A Lei dos desastres do trabalho (como era conhecida 

a Lei no 83) foi depois regulamentada pelos Decretos numeros 182 e 183, de 18 e 24 de 

Outubro, de 1913, respectivamente (Rosas, 1994). Ha assim a aprova~ao e publica~ao 

de urn regime jurfdico que responsabilizava civil, contra-ordenacional e criminalmente 

as entidades patronais pela repara~ao dos danos provenientes de acidentes de trabalho. 

Estes podiam transferir a sua responsabilidade para seguradoras de acordo com os 

Decretos n°S 5637 e 5638, de 10 de Mar~o, de 1919. Com a obrigatoriedade do seguro 

88 



Concep~Oes e Percep~oes sobre as Condi,oes de Trabalho: estudo compnrativo comn sinistrnlidndc Inborn I em cmprcsns Portugucsns· 

contra acidentes de trabalho acompanhada da cria9ao do Institute Social obrigat6rio e da 

Previdencia Geral (que foi posteriormente substituido pelo Institute Nacional de 

Trabalho e Previdencia) em 1933, os open'irios e empregados passam a ter direito a 

assistencia clinica e medicamentosa, alem de indemniza96es em caso de acidente de 

trabalho de que resultasse incapacidade tempon'iria (Ferreira, 1994 ). 

Outra legisla~ao com grande alcance social foi a dura9ao do trabalho que em conjunto 

com a de acidentes de trabalho constituiu durante muito tempo a principal reivindica9ao 

do movimento openirio e sindical. 

Em 15 de Janeiro, de 1915 sao instituidos os regimes de dura~ao do trabalho para o 

comercio (Lei no 295) e para a industria (Lei n° 296) aplicavel a estabelecimentos com 

mais de cinco trabalhadores. 0 periodo maximo de trabalho diario passava a ser de 10 

horas para os estabelecimentos industriais e comerciais. 

No ano de 1916 a Lei no 494, de 16 de Mar~o cria o Ministerio do Trabalho e da 

Previdencia Social que integra a Direc~ao-Geral do Trabalho, na qual passam a existir 

alguns servi~os neste domfnio da SHST. Tais como laborat6rio de higiene profissional, 

higiene industrial, salubridade e seguran~a nos locais de trabalho bern como os desastres 

de trabalho. Em 1917, Portugal participa na I grande guerra ao lado dos aliados. Depois 

da I guerra mundial em 1919, Portugal vai figurar como urn dos membros fundadores da 

OIT. Esta circunstancia ira favorecer a produ~ao de uma legisla~ao inovadora no ambito 

do direito do trabalho e da protec~ao social dos trabalhadores (Gil, 1997). A OIT criada 

em 1919 no quadro da Sociedade das Na96es e presentemente enquadrada na ONU 

como agencia especializada, sempre teve nas condi~oes de trabalho urn campo 

prioritario de ac~ao. No sentido de procurar consensos a OIT 6 constitufda numa base de 

representa~ao nacional tripartida (representantes dos parceiros sociais e dos govemos 

dos Estados membros). 

A OIT se devem as primeiras abordagens intemacionais na area das condi~oes de 

trabalho que influenciaram as legisla~oes e praticas dos diversos pafses. Podemos 

salientar no ambito da sua funda~ao, de urn diploma que e o seguro social obrigat6rio 

contra desastres no trabalho abrangendo os riscos profissionais por conta de outrem. 
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Podemos tambem referir o seguro obrigat6rio na doen9a atraves dos Decretos n°s 5637 

e 5638, respectivamente, ambos datados de 10 de Maio de 1919. E neste anode 1919 

que atraves do Decreto no 5616 tambem de 10 de Maio, voltava a ser alterado o regime 

de dura9a0 do trabalho para urn maximo de 8 horas de trabalho diario e 48 horas 

semanais para a fun9ao publica, o comercio e a industria (Cerdeira, 1999). 

Os primeiros enquadramentos normativos das condi96es de trabalho promovidos pela 

OIT no contexto da emergencia do capitalismo relacionaram-se com a afirma9ao de 

valores fundamentais da dignidade humana e incidiram nos domfnios seguintes (OIT, 

2002): 

• Trabalho infantil; 

• Trabalho de mulheres; 

• Dura9ao do trabalho; 

• Actividades mais penosas (minas, constru9ao, padarias, etc). 

No p6s-guerra, a OIT passou a desenvolver a sua ac9ao atraves dos seguintes tipos de 

interven9ao (Bethlem, 1998): 

• Defini9ao de polfticas e programas intemacionais no ambito das condi96es de 

trabalho; 

• Adop9ao de normas intemacionais do trabalho (conven96es da OIT); 

• Controlo da aplica9ao destas normas nos Estados membros; 

• Coopera9ao tecnica intemacional; 

• Informa9ao (rede intemacional de informa9ao de seguran9a e saude no trabalho, 

designada CIS, cuja representa9ao em Portugal e assegurada actualmente pela 

ACT). 

A OIT como organismo de caracter supra-estadual vocacionado para os problemas do 

mundo do trabalho tern aprovado ao Iongo da sua existencia urn numero apreciavel de 

Conven~oes e recomenda96es, visando a preven9ao dos acidentes laborais e das doen9as 

profissionais e a melhoria das condi96es de trabalho, nomeadamente a melhoria da 

SHST. A OIT tern publicado e promovido a publica9ao de inumeros trabalhos sobre 

todas as areas do fen6meno }aboral. 

No ambito das normas criadas pela OIT para a seguran9a e saude do trabalho merece 

destaque a Conven9ao no 155 (ratificada por Portugal em 1985). 
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A importancia da Conven9ao no 155 da OIT resulta da sua natureza de documento 

normativo de enquadramento da seguran9a e saude do trabalho, seja no plano das 

polfticas publicas, seja no plano das polfticas de empresa. 

Esta Conven9ao estabelece, em sfntese, os seguintes princfpios: 

• Todas as actividades (incluindo a administra9ao publica) devem dispor de 

polfticas de seguran9a e saude do trabalho; 

• Os govemos devem definir polfticas nacionais de seguran9a e saude do trabalho 

(como eo caso do plano estrategico 2008-2012, a desenvolver pela ACT); 

• Para o desenvolvimento de tais polfticas os Estados devem desenvolver os 

sistemas seguintes: 

o Sistema legislativo de seguran9a e saude do trabalho; 

o Sistema de inspec9ao; 

o Sistema de san96es; 

o Sistema de informa9ao tecnica de apoio a trabalhadores e empregadores. 

• Os Estados devem desenvolver a regulamenta9ao e pnlticas administrativas de 

controlo nos domfnios da seguran9a e saude do trabalho; 

• Em simultaneo, os Estados devem ainda dinamizar a seguran9a e saude do 

trabalho no plano dos eixos seguintes: 

o Investiga9ao; 

o Educa9ao; 

o Forma9ao especializada. 

• No plano da ac9ao a desenvolver pelas empresas a conven9ao destaca os 

domfnios seguintes: 

o lntegra9ao da seguran9a e saude nos processos de escolha dos 

componentes do trabalho; 

o Preven9ao dos riscos associados aos agentes ffsicos qufmicos e 

biol6gicos; 

o Equipamentos de protec9ao; 

o Coopera9ao na preven9ao das empresas que operem no mesmo local de 

trabalho; 

o Organiza9ao da ac9ao de emergencia; 

o Participa9ao dos trabalhadores (informa9ao, consulta, forma9ao, 

coopera9ao e ac9ao dos representantes dos trabalhadores). 
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Recentemente a OIT veio reconhecer o interesse do desenvolvimento da preven~ao de 

riscos profissionais nas empresas a partir de modelos de sistemas de gestao da 

seguran~a e saude do trabalho elaborados a escala internacional, nacional, regional ou 

sectorial. Alertou todavia para a necessidade de tais sistemas nao prejudicarem a 

observancia dos referenciais mfnimos especfficos, estabelecidos internacionalmente 

para a seguran~a e saude no trabalho (CES, 2001). 

Em 1922 e publicado o Regulamento sobre higiene, salubridade e seguran~a nos 

estabelecimentos industriais bern como o Regulamento das industrias insalubres 

perigosas, inc6modas ou t6xicas, ambas atraves do Decreto no 8364, de 25 de Agosto. 

Este diploma vigorani quase meio seculo sendo apenas revogado em 1966. 

Atraves do Decreto no 10415, de 27 de Dezembro, de 1924, e efectuada a primeira 

referenda legal a contrata~ao colectiva. Este diploma vern autorizar a constitui~ao de 

unioes e federa~oes de associa~oes de classe, as quais e reconhecida capacidade para 

celebrar contratos colectivos de trabalho (Cerdeira, 1999). 

Em 25 de Novembro, de 1925, da-se a extin~ao do Ministerio do Trabalho e 

Previdencia Social. Quase todos os servi~os de assistencia passam para a tutela do 

Ministerio do Interior. Ha a cria~ao do Instituto de Orienta<;ao Profissional na sequencia 

da divulga<;ao intemacional do Taylorismo. Em 1926 e derrubada a I Republica e 

instaurada a ditadura militar. 0 movimento de 28 de Maio, de 1926, interrompe a 

dinamica legislativa republicana. 0 Decreto 13138, de 15 de Fevereiro, de 1927, 

reintroduz a proibi~ao da greve e do lock-out. Embora Portugal tenha sido fundador da 

OIT em 1919 a Republica nao chegou a ratificar nenhuma das Conven<;6es adoptadas 

relativas a protec~ao dos trabalhadores 0 que pode ser imputado a grande instabilidade 

polftica e a agita~ao social dos anos 20 (Fernandes, 2006). 

As coisas nao vao melhorar como triunfo do Estado Novo. Apesar de neste anode 1928 

terem sido ratificadas as Conven~oes da OIT, no 1 (dura<;ao do trabalho na industria, 

1919) e no 14 (descanso semanal na industria, 1921), a maior parte das Conven<;oes 

foram ratificadas pelo estado Portugues com urn intervalo de varias decadas. Poi o caso 

por exemplo das Conven<;oes no 81 (inspec<;ao do trabalho, 1947), no 98 (direito de 

organiza<;ao e negocia<;ao colectiva, 1949), no 87 (liberdade sindical e protec<;ao do 
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disposic;oes legais as quais evidenciam a preocupac;ao pelas condic;oes de trabalho e 

saude dos trabalhadores: 

o Art0 23°, no 1: "Toda a pessoa tern direito ao trabalho, ( .... ) a condic;oes 

equitativas e satisfat6rias de trabalho ( ... ); 

o Art0 24°: "Toda a pessoa tern direito ao repouso e lazer, e, especialmente, a uma 

durac;ao razmivel da durac;ao do trabalho ( .... )". 

Ainda no ambito das Nac;oes Unidas, a OMS define a saude como "o estado de bem

estar ffsico, mental e social e nao meramente a ausencia de doenc;a". Este e urn conceito 

extremamente abrangente que pressupoe para alem do bem-estar psico-ffsico, a 

harmoniosa integrac;ao e adaptac;ao do indivfduo ao meio social que o rodeia (que 

forc;osamente inclui o meio !aboral) e as ilac;oes que deste conceito se possam extrair. 

S6 dez anos depois (no rescaldo da campanha eleitoral do General Humberto Delgado 

para a presidencia da Republica em Junho de 1958) e que a saude ate entao sob a tutela 

do Ministerio do Interior passa a ter urn Ministerio pr6prio (Ministerio da Saude e 

Assistencia) (Rosas, 1994). 

No ano de 1951 e publicado o regime legal dos acidentes em servic;o e doenc;as 

profissionais dos servidores do Estado, subscritores da Caixa Geral de Aposentac;oes, 

atraves do Decreto-Lei no 38523/51, de 23 de Novembro. 

Em 1957, o tratado de Roma vern criar a Comunidade Econ6mica Europeia (CEE), 

cujos Estados membros fundadores foram: Alemanha, Belgica, Franc;a, Rolanda, Italia e 

Luxemburgo. Este Tratado que institui a Comunidade Europeia contem na parte relativa 

as disposic;oes de caracter social, no seu artigo 136° e seguintes, diversas disposic;oes 

programaticas relativas a melhoria das condic;oes de trabalho, assim como no seu artigo 

137°. A fim de realizar os objectivos enunciados neste artigo a Comunidade apoiara e 

completara a acc;ao dos Estados membros nos seguintes domfnios: 

- "Melhoria, principalmente do ambiente de trabalho, a fim de proteger a saude e a 

seguranc;a dos trabalhadores; 

- Condic;oes de trabalho; 

- lnformac;ao e consulta aos trabalhadores; 

( ..... )". 
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Para o efeito, o Conselho pode adoptar por meio de Directivas, prescri9oes mlnimas de 

SHST progressivamente aplicaveis, tendo em conta as condi9oes e as regulamenta9oes 

tecnicas existentes em cada urn dos Estados membros. 

Em 21 de Junho de 1958, a 42a Conferencia Internacional do Trabalho realizada em 

Genebra, decidiu por 192 votos a favor e uma absten9ao, inscrever na ordem do dia da 

proxima reuniao ordinaria a questao da organiza9ao de servi9os de saude ocupacional 

nas empresas. 0 facto, por si s6, nos mostra a importancia do assunto. No ano seguinte 

esta Conferencia estabeleceu a sua Recomenda9ao no 112, que tomou o nome de 

"recomendas;ao para os servis;os de saude ocupacional, 1959." 

Tambem em 1958 foi publicado o Regulamento de segurans;a no trabalho em obras de 

construs;ao civil atraves do Decreto-Lei n° 41820 e Decreto Regulamentar no 41821, 

ambos de 11 de Agosto (Fernandes, 2006). Neste ano, Salazar foi pressionado a criar o 

Ministerio da Saude e da Assistencia enquanto em meados da decada de 1960 seis em 

cada dez portugueses continuavam sem estar cobertos por qualquer esquema de seguro 

de saude/doens;a publico ou privado (Prazeres, 1999). 

"Em 1959 e atribufda a negocias;ao colectiva o papel de regular a constituis;ao de 

comissoes de higiene e segurans;a no trabalho nas empresas, com o objectivo de 

enquadrar a participas;ao dos trabalhadores neste domfnio" (IDICT, 2001:14). Neste ano 

de 1959 e institufda pela Portaria n° 17118, de 11 de Abril urn Despacho sobre a crias;ao 

de servis;os e de comissoes de segurans;a no trabalho. E atribufda tal responsabilidade a 
negocias;ao colectiva. Estas comissoes a serem aprovadas por Despacho do ministro da 

tutela "deverao fazer parte sempre que possfvel de regime de paridade entre os 

representantes das entidades patronais e trabalhadores". E tambem em 1959 que o nosso 

pafs ratifica as Convens;oes da OIT no 26 (metodos de fixas;ao de salarios mfnimos, 

1928), n° 29 (trabalho fors;ado, 1930), n° 105 (abolis;ao do trabalho fors;ado, 1957) e n° 

111 ( discriminas;ao em materia de em pre go e profissao ). 

A influencia da alteras;ao das estruturas econ6micas e sociais nacionais por efeito da 

adesao de Portugal a EFT A (Associas;ao Europeia de Comercio Livre) e do 

desenvolvimento dos Pianos de Fomento impulsionara novas medidas legislativas. 
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Em 1960, atraves do Decreto-Lei no 43189/60, de 23 de Setembro e aprovada a tabela 

nacional de incapacidades e sao ratificadas as Convens:oes da OIT n° 7 (idade mfnima 

de admissao no trabalho marftimo, 1920), no 12 (reparas:ao de acidentes de trabalho na 

agricultura, 1921), e no 106 (descanso semanal no comercio e servis:os, 1957). 

Em 1961 e o infcio da guerra em Africa com urn elevado exodo rural e grande surto 

migrat6rio. Ha uma crescente abertura da economia ao mercado extemo na sequencia da 

adesao a EFf A (Caetano, 1999). A Carta Social Europeia aprovada em Turim em 18 de 

Outubro de 1961, emanada pelo Conselho da Europa, organizas:ao que o Estado 

Portugues integra, foi aprovada para ratificas:ao pelo Estado Portugues pela Resolus:ao 

da Assembleia da Republica no 21/91. Esta contem uma disposis:ao especffica no que 

respeita a SHST: 

o "Arto 3o - (Direito a segurans:a e higiene no trabalho) - Com o fim de 

assegurar o exercfcio efectivo ·do direito a SHT, as partes contratantes 

obrigam-se: 

o A impor regulamentos de SHT; 

o A tomar providencias para a averiguas:ao do cumprimento desses 

regulamentos; 

o A consultar, quando houver ensejo, as organizas:oes de patroes e operarios 

sobre as disposis:oes ten dentes a melhorar a SHT". 

Em 1962 e criado o Gabinete de HST ( este gabinete pas sara a chamar-se Direcs:ao de 

Servis:os de Prevens:ao de Riscos Profissionais da Direcs:ao-Geral do Trabalho em 

Dezembro de 1974, que por sua vez, dara Iugar em 1978, a Direcs:ao-Geral de HST, 

vindo a ser integrada no IDICT em 1993). Este gabinete e criado no ambito da Junta de 

Acs:ao Social do Ministerio das Corporas:oes e Previdencia Social atraves da Portaria no 

19533, de 30 de Novembro. Ha tambem a crias:ao da Caixa Nacional de Seguros de 

Doens:as Profissionais no ambito do Ministerio das Corporas:oes pelo Decreto-Lei n° 

44307. Ha tambem a crias:ao dos Servis:os Medicos do Trabalho para a prevens:ao 

medica da silicose ( esta legislas:ao tambem conhecida por "Lei da silicose" e 

promulgada para fazer face a grave situas:ao dos trabalhadores com pneumoconioses, 

pelo Decreto-Lei no 44308, ambos de 27 de Abril. 

Tambem e adoptada neste ano a Convens:ao no 81 (inspecs:ao do trabalho, 1947). 
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A prevenc;ao esta de algum modo presente nas medidas legislativas anteriormente 

identificadas. A durac;ao excessiva do trabalho era considerada como uma das causas 

maiores das mas condic;oes de trabalho e a sua reduc;ao em termos de horas semanais 

contribuiu para uma melhoria significativa das condic;oes de trabalho (Cabral e Freitas 

2003). 

0 quadro legislativo que prevalecia nomeadamente no que diz respeito a SHST ia de 

encontro aos princfpios dos modelos de gestao e de organizac;ao das empresas da epoca, 

nomeadamente o Taylorismo e Fordismo. De acordo com esta visao a vigilancia medica 

dos trabalhadores e dos riscos profissionais a que os trabalhadores estavam expostos 

pouco ou nada se distinguia da conservac;ao e manutenc;ao das maquinas e equipamentos 

(Grac;a, 1998). Todavia, em 1964 sao ratificadas as Convenc;oes da OIT n° 89 (trabalho 

noctumo de mulheres, 1948) e no 98 (direito de organizac;ao e de negociac;ao colectiva). 

Em 1965 a Lei no 2127, de 3 de Agosto promulga as bases de regime jurfdico dos 

acidentes de trabalho e doenc;as profissionais e insere disposic;oes sobre higiene e· 

seguranc;a revogando o regime de 1936. Faz referenda as comissoes de seguranc;a (uma 

figura jurfdica que ainda hoje esta por definir). Em 1966 ha a publicac;ao do 

Regulamento da instalac;ao e laborac;ao dos estabelecimentos industriais atraves do 

Decreto-Lei no 46923 e Decreto Regulamentar de no 46924, ambos de 28 de Marc;o 

(Rosas, 1994 ). 

Baseado na Convenc;ao n° 112 da OIT (de 1959) e publicada em 25 de Janeiro de 1967 

atraves dos Decreto-Lei no 47511 e Decreto no 47512, a regulamentac;ao para a 

organizac;ao e funcionamento das actividades de seguranc;a, higiene e medicina do 

trabalho nas empresas portuguesas com uma func;ao essencialmente preventiva. Esta 

filosofia preventiva dos servic;os medicos do trabalho era considerada para a epoca 

como bastante inovadora em termos doutrinarios. Para alem da protecc;ao e prevenc;ao 

competia ao medico do trabalho a educac;ao sanitaria dos trabalhadores (Caetano e 

Pereira, 2006). 

A SHST continuava porem a ser domfnio dos especialistas nao se prevendo qualquer 

forma de participac;ao dos trabalhadores. Esta situac;ao apenas acontecia eventualmente 
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nas grandes empresas, atraves das comissoes de segurancya e higiene do trabalho de 

composicyao paritaria, a criar no ambito da contratacyao colectiva (Cerdeira, 1999). 

Em 1960 o Decreto-Lei no 43189, de 23 de Setembro, promulga a tabela nacional de 

incapacidades por acidentes de trabalho e doencyas profissionais. Dois anos mais tarde o 

Decreto-Lei no 44308, de 27 de Abril de 1962 veio criar e regulamentar os servicyos 

medicos do trabalho nas industrias com risco de silicose. 

0 primeiro Curso de Especializacyao em Medicina no Trabalho e criado atraves do 

Decreto-Lei no 45160/63 no Instituto Ricardo Jorge. 

Em 1969 e promulgado o regime jurfdico das relacyoes colectivas de trabalho atraves do 

Decreto-Lei no 49212, de 28 de Agosto. Este regime considera como dever do 

trabalhador a colaboracyao com a entidade patronal em materia de SHST sob a forma de 

participacyao em comissoes e de outros meios adequados. Este Decreto veio reforcyar e 

dinamizar o movimento sindical na procura de melhores condicyoes de vidas dos 

trabalhadores. "Este diploma criou urn processo de negociacyoes e urn sistema de 

resolucyao pacifica dos conflitos colectivos de trabalho atraves de urn sistema de 

conciliacyao e de arbitragem obrigat6rias, ( .... ) [apesar] de sofrer o controlo 

govemamental e a proibicyao de greves" (Cardoso, 2001:55). 

Tambem e publicado em 1969 o regime jurfdico do contrato individual de trabalho pelo 

Decreto-Lei no 49408, de 24 de Novembro, que vern fomecer urn conjunto de princfpios 

gerais que a entidade patronal deve obedecer e cumprir relativamente ao trabalho de 

menores, nomeadamente a sua segurancya, saude e desenvolvimento psfquico, ffsico, 

moral, educacyao e formacyao. 

Ainda que sem alterar em grande profundidade a filosofia proteccionista dos 

trabalhadores tendo em vista uma prevencyao correctiva, o normativo social regista urn 

forte incremento nos anos 70 (Dias, et al, 2007). 

0 atraso hist6rico das nossas polfticas sociais sempre foi evidente comparativamente 

com outros pafses europeus. Por exemplo, o direito a saude s6 foi reconhecido em 1971, 

ja em plena crise do Estado Novo durante o consulado Marcelista (1968-1974). 

Em 1971 sao emanados dois diplomas com alguma importancia, nomeadamente o 

Decreto no 360171, de 21 de Agosto que vai regulamentar a Lei no 2127 Ga referida 

anteriormente ), no que respeita a reparacyao de acidentes de trabalho e doencyas 

profissionais. Assim como o Decreto no 409171, de 27 de Setembro, que no seu artigo no 

34 refere a "obrigatoriedade de serem submetidos a exame medico os trabalhadores de 
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tumos que prestam trabalho noctumo, contfnuo ou alternado". Tambem em 1971 e 
aprovado o Regulamento geral de higiene e seguran~a no trabalho em estabelecimentos 

industriais atraves da Portaria n° 53171, de 3 de Fevereiro, s6 alterada em 1980 pela 

Portaria no 702/80, de 22 de Setembro. 

No quadro da CEE, em 1972, na Conferencia de Chefes de Estado e de Govemo (Paris) 

foi produzida a primeira declara~ao polftica sobre o primado do social e feita referenda 

expressa a SHST. 

Em 1973 ha o alargamento da CEE (de 6 para 9 novos Estados, nomeadamente a 

Dinamarca, Irlanda e Reino Unido ). 

Em 1973 e publicada a revisao da lista de doen~as profissionais atraves do Decreto 

473173, de 25 de Agosto (que vern mais tarde a ser revogado pelo Decreto-Lei n° 12/80, 

de 8 de Maio). 

Contrariamente ao que se podia esperar o p6s-25 de Abril de 1974 nao trouxe nada de 

novo em termos de legisla~ao no domfnio nao apenas da SHST como das pr6prias 

rela~6es individuais de trabalho. Nao obstante a aboli~ao do regime corporativo, a 

instaura~ao da democracia e com ela, o maior protagonismo dos parceiros sociais. 

(Fernandes, 2006). Ao nfvel legislativo, o impacto foi seguramente maior no plano das 

rela~6es colectivas de trabalho. E no entanto o perfodo imediatamente antes e depois do 

25 de Abril foi marcado por imensas lutas sociais nas organiza~6es. 

Os processos reivindicativos que tern por objecto as condi~6es de trabalho no perfodo 

imediatamente a seguir ao 25 de Abril restringem-se apenas as empresas de media e 

grande dimensao e a alguns sectores de actividade onde os trabalhadores estavam 

melhor organizados (industria transformadora, electricidade, gas e agua, comercio, 

transportes e comunica~6es) (Domelas, et al, 2006) 

Ha seguramente grandes lacunas no conhecimento do que se passou neste perfodo. E 

uma delas e a que diz respeito a contesta~ao da inexistencia dos servi~os de medicina do 

trabalho nas empresas. 

Em J unho de 197 4 podemos evidenciar uma decisao do Conselho que cria o Comite 

Consultivo para a Seguran~a, Higiene e Protec~ao da saude no local de trabalho. Este 

Comite era constitufdo numa base nacional tripartida e tinha como missao apoiar a 

Comissao Europeia na dinamiza~ao da SHST nos Estados membros. As ac~6es mais 

significativas deste Comite sao: 

o Dar parecer sobre a oportunidade de adop~ao de Directivas; 
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o Dar parecer sobre o teor das propostas de Directivas; 

o Analisar a efectiva~ao das Directivas nos Estados membros; 

o Dar parecer sobre os pianos de ac~ao da Comissao para a SST; 

o Acompanhar as ac~oes da Comissao; 

o Acompanhar a ac~ao das agencias da Comissao (Comissao do Livro Branco, 

2001). 

Do rescaldo das lutas sociais e politicas do p6s-25 de Abril seria publicada entre outras, 

a Lei no 16/79, de 26 de Maio, que ira reconhecer as organiza~oes representativas dos 

trabalhadores, 0 direito a participa~ao na produ~ao da legisla~ao do trabalho onde se 

incluem OS acidentes de trabalho e as doen~aS profissionais (Lima, 2002). 0 direito a 
melhoria das condi~oes de trabalho e a seguran~a e saude no trabalho nao sera tao cedo 

consagrado como uma figura jurfdica nao obstante a explosao das lutas sociais, mais ou 

menos espontaneas, radicais e aut6nomas que tiveram Iugar nas organiza~oes no 

imediato p6s 25 de Abril (Dornelas, et al, 2006). As reivindica~oes nesta altura eram 

predominantemente em torno da remunera~ao do trabalho mas tambem, jade natureza 

qualitativa (tempo de trabalho, controlo de gestao, participa~ao dos trabalhadores, 

melhoria das condi~oes de trabalho, entre outros aspectos nao pecuniarios). 

Neste ano de 1975 estabelece-se o regime jurfdico das associa~oes sindicais e patronais 

atraves dos Decreto-Lei no 215-B/75 e Decreto-Lei no 215-C/75, de 30 de Abril, 

respectivamente. 

0 Pacto Internacional sobre os Direitos, Sociais e Culturais aprovado tambem no 

ambito da ONU, em 7 de Outubro, de 1976, e aprovado para ratifica~ao pelo Estado 

Portugues pela Lei no 45/78, de 11 de Julho e refere: 

o "Art0 7°: Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as 

pessoas de gozar de condi~oes de trabalho justas e favoraveis que assegurem, 

em especial: 

0 ( .... ); 

o b) Condi~oes de trabalho seguras e higienicas; 

o c) Repouso, lazer e limita~ao razoavel das horas de trabalho e ferias peri6dicas; 

( .... ); 
o Art0 12°, no 1 - Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de 

todas as pessoas de gozar do melhor estado de saude ffsica e mental possfvel; 
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o Art0 12°, no 2- As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem 

com vista a assegurar o pleno exercfcio destes direitos, devedio compreender as 

medidas necessarias para assegurar: 

0 ( .... ); 

o b) 0 melhoramento de todos os aspectos de higiene, do meio ambiente e da 

higiene industrial; 

o A profilaxia, tratamento e controlo das doen~as ( .... ) profissionais ( .... ); 

o A cria~ao de condi~6es pr6prias para assegurar a todas as pessoas servi~os 

medicos e ajuda medica em caso de doen~a". 

Em 1976 ha a promulga~ao da Constitui~ao da Republica Portuguesa (CRP) no dia 2 de 

Abril (toma posse o I Govemo Constitucional) em substitui~ao da CRP de 1933. Esta 

vai mais longe do que a concep~ao contratualista e instrumental do trabalho de 1969. A 

relevancia e o impacto social das condi~6es de trabalho na vertente da seguran~a, 

higiene e saude no trabalho justifica a sua dignidade constitucional tal como a 

"infortunfstica !aboral" (CRP, artigo 59°). 

A protec~ao da saude dos trabalhadores pela importancia social e econ6mica que 

assume tern assento constitucional. 0 artigo 59° contem diversas disposi~6es nesse 

sentido: 

o A alfnea c) do no 1 "consagra o direito a presta~ao do trabalho em condi~6es de 

higiene, seguran~a e saude"; 

o A alfnea d) do no 1 "consagra o direito ao repouso, ao limite maximo da jomada 

de trabalho e ao descanso semanal"; 

o A alfnea f) do no 1 "consagra o direito a assistencia e justa repara~ao, quando 

vftimas de acidentes de trabalho e doen~as profissionais"; 

o A alfnea b) do no 2 "atribui ao Estado a incumbencia da fixa~ao, a nfvel 

nacional, dos limites da dura~ao do trabalho"; 

o A alfnea e) do no 2 "atribui ao Estado a incumbencia de assegurar a protec~ao 

das condi~6es de trabalho dos trabalhadores emigrantes". 

0 artigo 64° consagra no seu n° 1 "o direito a protec~ao da saude e 0 dever de a 

defender e promover", sendo que a alfnea b) do n° 2 "determina que 0 direito a saude e 

realizado pela cria~ao de condi~6es econ6micas, sociais, culturais e ambientais que 

garantam a melhoria sistematica das condi~6es de vida e de trabalho". 
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0 artigo n° 59° n° 1 "consagra assim 0 direito dos trabalhadores a presta~ao do trabalho 

em condi~6es de higiene, seguran~a e saude no trabalho". 0 trabalho ja nao e vis to 

como uma mera fonte de rendimento ou meio de subsistencia pois reconhece-se o 

direito dos trabalhadores a organiza~ao do trabalho em condi~6es socialmente 

dignificantes, de forma a facultar a realiza~ao pessoal bern como a presta~ao do trabalho 

em condic;oes de higiene e seguranc;a. Apesar da ambiguidade desta formulac;ao ela e 
compativel com urn conceito mais abrangente de condi~6es de trabalho onde se insere 

as duas vertentes do ambiente do trabalho: a ffsicalmaterial e a psfquicalimaterial 

(Castillo, 2003). 

Neste ano de 1976 foi tambem ratificada a Convenc;ao n° 135 da OIT (protec~ao e 

facilidades a conceder aos representantes dos trabalhadores na em pres a, 1971 ). 

No ano de 1977 e formalizada o pedido de adesao a CEE por Portugal, no dia 28/3 

(Fernandes, 2006). E tambem ratificada a Convenc;ao no 87 (liberdade sindical e 

protecc;ao do direito sindical, 1948). E promulgado o regime jurfdico do exercicio do 

direito a greve (Lei n° 65/77, de 26 de Agosto). 

No anode 1978 e publicada a Lei organica do Ministerio de Trabalho (Decreto-Lei no 

47/78, de 21 de Marc;o) e e criada a Direcc;ao Geral de HST (integrada em 1993 no 

IDICT). 

Em 1979, o Decreto-Lei no 459/79, de 23 de Novembro, da nova redacc;ao a varios 

artigos do Decreto no 360/71 (referido anteriormente) assim como e criado o Servic;o 

Nacional de Saude em 15 de Setembro, de 1979. 

Atraves da Lei no 16/79, de 26 de Maio e publicado o diploma que refere a 

"participac;ao das organizac;oes dos trabalhadores na elaborac;ao da legislac;ao do 

trabalho". 

Em 1980 sao ratificadas, urn elevado numero de Convenc;oes da OIT, algumas ja 

aprovadas varias decadas antes. 0 Decreto-Regulamentar no 12/80 de 1980, de 8 de 

Maio procede a revisao da lista de doenc;as profissionais e revoga o Decreto no 434/73, 

de 25 de Agosto. 

Em Janeiro de 1981 ha a adesao da Grecia a CEE, pass an do esta a ter 10 Estados 

membros. 

Neste ano de 1981 e aprovada para ratificac;ao pela Assembleia da Republica a 

Convenc;ao no 155 da OIT (anteriormente referida) enquadrando do ponto de vista legal 

o trabalho em condic;oes de seguranc;a, higiene e saude no trabalho. Em 1982 o Decreto-
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Lei no 2/82, de 5 de Janeiro determina a obrigatoriedade da participa~ao de todos os 

casos de doen~as profissionais a Caixa Nacional de Seguros e de Doen~as Profissionais. 

0 Despacho-Normativo no 253/82, de 22 de Novembro vai dar nova redac~ao ao 

Decreto-Regulamentar no 12/80. Ha a cria~ao do Conselho Nacional de Higiene e 

Seguran~a no Trabalho atraves da Resolu~ao n° 204/82, de 16 de Dezembro. 

Com urn funcionamento muito precario esta Institui~ao sera reactivada pelo Acordo de 

Concerta~ao Social de 9 de Fevereiro, de 1991 neste domfnio da SHST (Wenzel, 1994). 

Em 1983 e ratificada a Conven~ao n° 120, de 1962 da OIT, relativa a higiene no 

comercio e escrit6rio. Importa tambem referir a Lei no 4/84, de 5 de Abril e Decreto-Lei 

n° 136/85, de 3 de Maio que define a protec~ao da patemidade e matemidade e em 

particular a seguran~a e saude no trabalho para trabalhadoras gravidas, puerperas ou 

lactantes. 

Em 1984 assistimos a reforma do Ministerio da Saude bern como a Lei de Bases da 

Seguran~a Social. Estas nao foram acompanhadas de quaisquer inova~oes no ambito das 

SHST a nfvellegislativo e regulamentar, quer tecnico quer organizativo, continuando o 

reconhecimento e a repara~ao dos danos provenientes da exposi~ao a riscos 

profissionais a nao estarem integrados num sistema geral e universal da Seguran~a 

Social (Domelas, et al, 2006). 
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Quadro 11 - Evolu9ao hist6rica de legisla9ao sobre as condi96es de trabalho e da 

SHST em Portugal (principais diplomas de 1860 a 1984) 

1860 Safda do primeiro diploma legal que estabelecia urn regime jurfdico relativo ao 

trabalho em estabelecimentos insalubres, inc6modos e perigosos. 

1867 Com a safda do primeiro c6digo civil, estabelece-se urn regime de repara9ao 

dos danos para a saude, provocados por acidentes de trabalho, desde que 

imputaveis ao empregador. 

1891 Primeira regulamenta9ao sobre protec9ao do trabalho de mulheres e crian9as, 

mais concretamente sobre a pratica de trabalhos perigosos e penosos por estas 

pessoas em estabelecimentos industriais. 

1895 Primeiro regulamento legal sobre Higiene e Seguran9a no Trabalho no sector 

da constru9ao civil. 

1913 Aprova9ao e publica9ao de urn regime jurfdico que responsabilizava civil, 

contra-ordenacional e criminalmente as entidades patronais, pela repara9ao 

dos danos provenientes de acidentes de trabalho, podendo estes transferir a sua 

responsabilidade para seguradoras, atraves da Lei no 83. 

1915 Sistematiza9ao da legisla9ao sobre seguran9a no trabalho, bern como da 

legisla9ao relativa a dura9ao do tempo de trabalho. No entanto, s6 se aplicava 

ao comercio e industria. 

1919 Cria9ao, no ambito da funda9ao da OIT de urn diploma que criou o seguro 

social obrigat6rio contra desastres no trabalho, e o seguro social obrigat6rio na 

doen9a (Decretos nos 5637 e 5638). 

1922 
Publica9ao do regulamento sobre higiene, salubridade e seguran9a nos 

estabelecimentos industriais, bern como 0 regulamento das indus trias 

insalubres, perigosas, inc6modas ou t6xicas, atraves do Decreto no 8364, de 

Agosto. Este diploma s6 foi revogado em 1966. 

1936 Aprova9ao e publica9ao do primeiro regime jurfdico de repara9ao dos 

acidentes de trabalho e doen9as profissionais atraves da Lei 1942, de 27 de 

Julho. S6 neste diploma foi introduzido pela primeira vez o conceito de doen9a 

profissional. 

1958 Publica9ao do regulamento de seguran9a no trabalho em obras de constru9ao 

civil, atraves do Decreto 41 820. 
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1962 Ratifica9aO da Conven9aO n° 81 de 1947, relativa a inspec9aO do trabalho. 

1965 Altera9ao do regime jurfdico sobre acidentes de trabalho e doen9as 

profissionais, atraves da Lei 2127, de 3 de Agosto, revogando o regime de 

1936, posteriormente alterado em 1971, 1979 e 1985. 

1967 Regulamenta9ao dos servi9os de medicina do trabalho nas empresas, atraves 

do Decreto 47512, diploma baseado na Conven9ao n° 112 da OIT. 

1969 E promulgado 0 Decreto-Lei n° 47512, de 3 de Ago'sto, que promulga OS 

princfpios gerais para o trabalho de menores no que se refere a SHST. 

1971 Aprovado o regulamento geral de higiene e seguran9a no trabalho nos 

estabelecimentos industriais atraves da portaria 53171, de 3 de Fevereiro, 

alterada em 1980. E tambem neste ano, que se regula os trabalhadores por 

turnos que prestam trabalho noctumo, atraves do Decreto-Lei n° 409171, de 27 

de Setembro. 

1973 Publica9ao da lista de doen9as profissionais atraves do Decreto 473173, de 25 

de Agosto, posteriormente alterado em 1980, 1982 e 1983. 

1976 Consagra9ao do direito ao trabalho em condi96es de Higiene e Seguran9a, no 

artigo 59° da Constitui9ao da Republica Portuguesa, bern como do direito a 
saude no artigo 64°. 

1979 Cria9ao do Servi9o Nacional de Saude. 

1981 Ratificada pela Assembleia da Republica da Conven9ao no 155 da OIT, 

enquadrando do ponto de vista legal o trabalho em condi96es de seguran9a, 

higiene e saude. 

1982 0 Decreto-Lei no 2/82, de 5 de Janeiro, determina a obrigatoriedade de 

participa9aO de todos OS casos de doen9aS profissionais a Caixa Nacional de 

Seguros e Doen9as Profissionais. 

1983 Ratifica9aO da Conven9aO n° 120, de 1962, da OIT, relativa a higiene no 

comercio e escrit6rio . 
. . 

Fonte: Responsabthdade do autor. 
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2. Das politicas reparadoras as rnedidas preventivas 

2.1. 0 periodo de 1985 a 2010 (Mar~o) 

A Conven9ao no 155 da Organiza9ao lntemacional do Trabalho (OIT) sobre seguran9a, 

saude e ambiente de trabalho supra-referida no ponto anterior, foi emanada em 22 de 

Junho de 1981 e como tambem ja afirmamos, foi ratificada por Portugal em 1985 

atraves do Decreto no 1185, de 16 de Janeiro. Esta Conven9ao tendo sido ratificada pelo 

nosso Pafs, "obriga" os Estados membros a uma polftica nacional e a nfvel de empresa 

coerente em materia de seguran9a e saude dos trabalhadores e ambiente de trabalho. 

Esta polftica tera como objectivo a preven9ao dos acidentes e dos perigos para a saude 

resultantes do trabalho, reduzindo ao mfnimo as causas dos riscos profissionais 

inerentes ao ambiente de trabalho (OIT, 2002). 

Trata-se de uma nova abordagem da SHST, que em Portugal vai transparecer na 

proposta programatica da UGT no "Contrato Social para a Modemiza9ao", no Acordo 

Econ6mico e Social, de 1990 e no Acordo Especffico para Seguran9a e Saude no 

Trabalho, de 1991. 

Sob o discurso da preven9ao da seguran9a e da saude !aboral existia uma dificuldade 

latente em melhorar as condi96es de trabalho (incluindo a organiza9ao do trabalho, 

nomeadamente os aspectos dos conteudo do trabalho, isto e, os factores intrfnsecos ao 

trabalho e os aspectos das condi96es do meio ambiente de trabalho, ou seja, os factores 

extrfnsecos a fun9ao) (CES, 2001). 

No ano de 1986 entra em vigor o Tratado de Adesao de Portugal a CEE no dia 1 de 

Janeiro e a assinatura do Acto Unico Europeu. 

0 Acto Unico veio finalmente fazer a leitura do quadro de transforma96es em curso na 

economia, nas sociedades e nas empresas, criando condi96es para urn desenvolvimento 

substancial da Polftica Europeia de SHST. Em tal quadro sera de destacar o seguinte: 

• Distingue-se claramente a seguran9a de produtos da seguran9a das condi96es de 

trabalho; 

• Adopta-se a Carta Comunitaria dos Direitos Fundamentais dos trabalhadores que 

inclui objectivos da SHST; 
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• Perspectiva-se a harmoniza9ao das pniticas Nacionais de SHST a partir de 

prescri96es mfnimas a estabelecer por via de Directivas Comunitarias; 

• Adopta-se uma nova Directiva Quadro (391/89/CEE) para a SHST. 

0 Tratado (Acto Unico) atraves dos seus artigos 100-A e 118-A reconfigura a estrutura 

do direito das condi96es de trabalho e em particular da SHST: 

o Art0 100-A: "Seguran9a de produtos" (16gica de exigencias mfnimas); 

o Art0 118-A: "Seguran9a das condi96es de trabalho" (16gica das 

prescri96es mfnimas, a partir das quais se perspectiva a harmoniza9ao 

das praticas nacionais de SHST). 

Com Portugal e Espanha, a CEE passa a ter 12 Estados membros. E tambem deste ano 

de 1986 a promulga9ao do Regulamento geral de higiene e seguran9a no trabalho nos 

estabelecimentos de escrit6rios e servi9os atraves do Decreto-Lei n° 243/86, de 20 de 

Agosto. Em 1987 e publicado o Decreto-Lei no 251187, de 24 de Junho alterado pelo 

Decreto-Lei no 292/89, de 2 de Setembro que eo Regulamento geral do rufdo. Em 1988 

e publicado o Decreto-Lei n° 132/88, de 20 de Abril sobre protec9ao na doen9a (baixas 

medicas). 

Em 12 de Junho de 1989 e emanada a Directiva Europeia no 89/391/CEE (Directiva

Quadro) que pretende promover e desenvolver uma cultura preventiva a qual e 

transposta, nomeadamente os seus princfpios gerais, para o direito portugues atraves do 

Decreta-Lei no 441/91, de 14 de Novembro (revogado em 10 de Setembro de 2009 pela 

Lei 102/2009- cf. figuras 5 e 6- mas onde estes princfpios se mantem). Neste diploma 

podemos retirar algumas obrigatoriedades legais dos empregadores que sao direitos dos 

trabalhadores na 6ptica do dialogo social e formas de participa9ao dos trabalhadores nas 

materias referentes a SHST, nomeadamente a informa9ao, consulta, envolvimento, 

proposta e forma9ao dos mesmos no domfnio da SHST (Cerdeira, 2004). 
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Figura 5 - Obriga96es do empregador no ambito da informa9ao, participa9ao, consulta 

e forma9ao aos trabalhadores 

No seu artigo 9°- informa~ao e consulta dos trabalhadores 

1 - "Os trabalhadores, assim como os seus representantes na empresa, estabelecimento ou 

serviro, devem dispor de informafiio actualizada sobre: 

a) Os riscos para a seguranra e saude, bem como as medidas de protecriio e de 

prevenriio e a forma como se aplicam, relativos quer ao posto de trabalho ou 

funriio quer, em geral, a empresa, estabelecimento ou serviro". 

2- "Sem prejufzo daformariio adequada, a informariio ( ....... ) deve ser sempre proporcionada 

ao trabalhador nos seguintes casos: 

a) Admissiio da empresa; 

b) Mudanra de posto de trabalho ou de funroes; 

c) Introduflio de novos equipamentos de trabalho ou alterafiiO dos existentes; 

d) Adopfiio de uma nova tecnologia". 

3- "Os representantes dos trabalhadores ou, na suafalta, os pr6prios trabalhadores devem ser 

consultados sobre: 

a) As medidas de higiene e seguranra antes de serem postas em prdtica ou, logo que 

seja poss(vel, em caso de aplicariio urgente das mesmas; 

b) As medidas que seu impacte nas tecnologias e nas funroes, tenham repercussiio 

sobre a seguranra e a saude no trabalho; 

c) 0 programa e a organizariio daformariio no domfnio da seguranra, higiene e saude 

no trabalho "; 

d) Adopriio de uma nova tecnologia". 

4 - "Os trabalhadores e os seus representantes podem apresentar propostas, de modo a 

minimizar qualquer risco profissional". 

No artigo 12°- forma~ao dos trabalhadores 

1 - "Os trabalhadores devem receber uma formariio adequada e suficiente no domfnio da 

seguranra, higiene e saUde no trabalho, tendo em conta as respectivas funroes e o posto de 

trabalho ". 
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Figura no 6- Esquema da participa~ao dos trabalhadores em materia de SHST 

Informa~ao/ Consulta em Propostas de 
Forma~ao SHST SHST 
emSHST 

PARTICIPA~AO 
dos trabalhadores em 

materia de SHST 

Fonte: Adaptado do Decreto-Lei no 441/91, de 14/11 e Lei n° 102/2009, de 10/9. 

0 Decreto-Lei no 441191, de 14 de Novembro ao abranger toda a popula~ao activa 

incluindo os trabalhadores independentes e o funcionalismo publico, vern reconhecer 

inequivocamente o direito a SHST ate en tao apenas. implfcito na nos sa ordem jurfdico

Constitucional. 0 artigo 4° deste diploma que resultou de urn acordo especffico 

celebrado no ambito do entao Conselho Permanente de Concerta~ao Social ( criado pelo 

Decreto-Lei no 74/84, de 2 de Mar~o) reconhece o direito a presta~ao do trabalho em 

condi~oes de SHST (CPCS, 1991). 

A transposi~ao da Directiva 89/391/CEE para o nosso direito intemo possibilitou urn 

avan~o enorme nas materias especificamente relacionadas com a SHST. Podemos dizer 

que esta constituiu ate hoje o grande quadro de referenda normativa da polftica de 

SHST em Portugal e na Uniao Europeia (s6 o seu artigo 16° esteve na origem da 

publica~ao de mais de uma duzia de directivas). Com efeito: 

• Afirma o seu primado sobre as Directivas especiais; 

• Estabelece urn sistema de controlo Comunitario da implementa~ao efectiva da 

legisla~ao Comunitaria nos Estados membros com consulta obrigat6ria aos 

parceiros sociais; 
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• Estabelece urn Programa de actos comunitarios decorrentes (Directivas 

especiais) visando: 

o Riscos prioritarios; 

o Sectores prioritarios. 

• E uma Directiva de medidas (de gestao) e nao de prescril;oes tecnicas sobre 

riscos determinados. Tais medidas incluem: 

o Princfpios gerais; 

o Linhas gerais de aplica~ao (incluindo o sistema de organiza~ao da 

preven~ao nos locais de trabalho ). 

• Estas medidas visam abranger todas as situa~oes de trabalho: 

o Todos os sectores de actividade; 

o Todos os factores de risco; 

o Todas as organiza~oes produtivas e todas as formas empresariais. 

• Estas medidas envolvem uma reparti~ao de responsabilidades entre Estado, 

empregadores e trabalhadores; 

• Consagra a filosofia da preven~ao integrada; 

• Estabelece uma filosofia de gestao para a preven~ao nos locais de trabalho 

traduzida nos seguintes princfpios: 

o Responsabilidade do empregador em assegurar a preven~ao; 

o Sobre todos os riscos profissionais (reais e potenciais e de qualquer 

natureza); 

o Face a todos os trabalhadores; 

o Perseguindo objectivos elevados de seguran~a, saude e bem-estar; 

o Para o que se toma necessaria organizar as actividades de preven~ao e 

protec~ao na sua empresa; 

o Com recursos adequados e suficientes (humanos, tecnicos e 

tecnol6gicos ); 

o Ao desenvolvimento de uma ac~ao qualificada, programada e coerente; 

o Que devera seguir a matriz metodol6gica dos princfpios gerais de 

preven~ao (Regalia, 1995). 
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Com esta Directiva-Quadro existe uma clara inova9ao ao nivel dos conceitos e 

principios que passam a modelar o sistema de gestao de SHST a nivel nacional e a nivel 

das empresas e demais organiza9oes. Igualmente importante foi o reconhecimento do 

principio do direito a participa9ao dos trabalhadores e seus representantes em materia 

de: 

• Preven9ao dos riscos profissionais; 

• ProteC9aO da saude; 

• Promo9ao do bem-estar fisico, mental e social dos trabalhadores (Cabral e 

Freitas, 2003). 

Podemos afirmar que acaba por ser pela via da transposi9ao da Directiva 89/391/CEE 

para o nosso direito intemo (a par da conven9ao n° 155 da OIT de 1981) mas tambem 

pela via da Concerta9ao Social, que o pais adopta finalmente urn quadro de referenda 

legislative e conceptual no dominic da SHST que podemos considerar adequado a 
gestao modema das organiza9oes (Comissao do Livro Branco, 2001). 

A adop9ao da Carta Comunitaria dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores 

Europeus em 1989 veio dinamizar a regula9ao normativa (Directivas) de diversas 

situa9oes sociais prioritarias, como sejam: 

o Informa9ao dos trabalhadores sobre condi9oes da relas;ao de trabalho; 

o Protecs;ao das trabalhadoras gravidas, puerperas ou lactantes; 

o Protecs;ao dos jovens no trabalho; 

o Organizas;ao do tempo de trabalho; 

o Informas;ao e consulta nas empresas de dimensao europeia; 

o Entre outras situas;oes (Fernandes, 2006). 

Tambem foi em 1989 no dia 16 de Novembro que se realizou o primeiro Forum 

Nacional, "Pelo Fim do Trabalho Infantil" organizado e promovido pela CGTP-IN. As 

Faculdades de Medicina do Porto e de Coimbra passam a ministrar a par da Escola 

Nacional de Saude Publica o Curso de Especializas;ao em Medicina do Trabalho. No 

ano de 1990 ha uma proposta de lei de bases sobre SHST em 27 de Abril que foi 

objecto de discussao publica. Ha uma semana de luta de 25 a 29 de Junho pelas 40 
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horas semanais. E promulgado o Regulamento geral de SHT nas minas e pedreiras, pelo 

no 162/90, de 22 de Maio (CES, 2001). 

Em 17 de Outubro e subscrito o Acordo Econ6mico e Social no domfnio da SHST no 

ambito do Conselho Permanente de Concerta~ao Social. Em 1991 no dia 30 de Julho, o 

Acordo Econ6mico e Social supra-referido e subscrito por todos os parceiros sociais e 

tambem pelo govemo (do Prof. Cavaco Silva). 

Em 1 de Janeiro de 1992 Portugal assume a Presidencia do Conselho das Comunidades 

Europeias e da-se infcio a celebra~ao do ano Europeu da seguran~a, higiene e seguran~a 

no local de trabalho. Neste ano, mais de trezentas iniciativas foram levadas a cabo em 

Portugal. Este Ano Europeu continuou a celebrar-se em Portugal ate a actualidade, 

sempre com uma tematica diferente neste domfnio da SHST com diversos eventos 

(seminarios, conferencias, workshops, etc) de norte a sui do pafs (Domelas, 1999). 

Em 1993 a CEE transforma-se em Uniao Europeia (EU). Neste ano ha a transposi~ao 

para a ordem jurfdica intema de diversas Directivas da CEE sobre SHST. Entre outras 

podemos evidenciar: 

• Equipamentos de protec~ao individual (Decreto-Lei n° 182/93, de 22 de Abril); 

• Prescri~oes mfnimas de seguran~a e saude nos locais de trabalho (Decreto-Lei no 

347/93, de 1 de Outubro); 

• Prescri~oes mfnimas relativas ao trabalho com equipamentos dotados de visor 

(Decreto-Lei no 349/93, de 1 de Outubro); 

• Protec~ao dos trabalhadores expostos ao amianto (Decreto-Lei no 389/93, de 20 

de Novembro); 

• Protec~ao dos trabalhadores expostos a agentes cancerfgenos (Decreto-Lei no 

390/93, de 20 de Novembro); 

• Prescri~oes mfnimas de seguran~a e saude na movimenta~ao manual de cargas 

(Decreto-Lei no 330/93, de 25 de Setembro) (Uva, 2003). 

0 IDICT foi criado em 16 de Junho, de 1993 (actual ACT) atraves do Decreto-Lei no 

219/93. As fun~oes que lhe foram acometidas estao expressas no art. 2° deste diploma 

segundo o qual: 

112 



Concep9oes e Percep96es sabre as Condi96es de Trabalho: estudo compamtivo com n sinistmlidndc Inborn! em cmprcsns Portugucsns 

1. "Sao atribui~6es do IDICT promover e avaliar a melhoria das condi96es de 

trabalho, desenvolver a preven9ao dos riscos profissionais, fomentar e 

acompanhar a regulamenta9ao colectiva do trabalho por via convencional, 

prevenir e intervir nos conflitos de trabalho e assegurar o cumprimento das 

disposi~6es legais relativas as condi96es de trabalho, emprego e desemprego dos 

trabalhadores. 

2. Na prossecu9ao das suas atribui96es, cabe ao IDICT: 

a) Promover o desenvolvimento, a difusao e a aplica9ao dos conhecimentos 

cientfficos e tecnicos no ambito da seguran9a, higiene e saude no 

trabalho; 

b) Promover a forma~ao especializada nos domfnios da seguran9a, higiene e 

saude no trabalho e apoiar as organiza~6es profissionais na forma9ao dos 

seus representantes; 

c) Apoiar as entidades publicas e privadas na identifica9ao dos riscos 

profissionais, na aplica9ao das medidas de preven9ao e na organiza9ao 

de servi~os de seguran~a e saude no trabalho; 

d) Difundir a informa~ao e assegurar o tratamento tecnico dos processos 

relativos ao Sistema Intemacional de Alerta para a Seguran9a e Saude 

dos Trabalhadores (OIT), bern como assegurar a representa~ao nacional 

do Centro Intemacional de Informa~ao sobre a Seguran9a e Higiene do 

Trabalho (CIS-OIT); 

e) Promover e assegurar, de acordo com os objectivos definidos, a 

formula9ao e a realiza~ao de programas de ac9ao em materia de 

seguran~a, higiene e saude no trabalho; 

f) Fomentar e acompanhar os processos de regulamenta~ao colectiva das 

rela~6es de trabalho, bern como prevenir e intervir nos conflitos 

colectivos de trabalho; 

g) Exercer as competencias previstas na lei em materia de despedimentos 

colectivos, de suspensao de contratos de trabalho e de redu9ao dos 

perfodos normais de trabalho; 

h) Fiscalizar o cumprimento das disposi~6es legais, regulamentares e 

convencionais respeitantes as condi~6es de trabalho, ao apoio ao 
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emprego e a protecc;ao no desemprego e ao pagamento das contribui96es 

para a seguranc;a Social; 

i) Participar e colaborar, em conjugac;ao com o Departamento para os 

Assuntos Europeus e Relac;oes Extemas do MSST nas actividades de 

cooperac;ao tecnica desenvolvidas com organiza96es nacionais, 

estrangeiras e intemacionais e pafses estrangeiros" (Comissao do Livro 

Branco, 2001). 

Neste ano de 1993, o Decreto-Lei no 341193, de 30 de Setembro, publica a tabela 

nacional de incapacidades por acidentes de trabalho e doenc;as profissionais. Ainda em 

1993 e ratificada a Convenc;ao da OIT no 160 (estatfsticas do trabalho, 1985). 

Em 1994 e regulamentada a Lei-Quadro no que respeita a organizac;ao e funcionamento 

das actividades de SHST previstas no artigo 13° do Decreto-Lei no 441191, de 14 de 

Novembro, atraves do Decreto-Lei no 26/94, de 1 de Fevereiro (alterada em 2000 pelo 

Decreto-Lei 109/2000, de 30 de Junho e revogada em 10 de Setembro pela Lei n° 

102/2009, mas onde todos os principios do diploma original se mantem). 

Este diploma estabelece o regime de organizac;ao e funcionamento das actividades de 

SHST .que as empresas Portuguesas tern de adoptar neste domfnio, nomeadamente 

servic;os intemos, extemos, interempresas (actualmente chama-se servic;os comuns) ou 

"trabalhador designado" ( cf. figura 7) (Dias, et al, 2007). 

Os servic;os de seguranc;a, higiene e saude no trabalho nos termos da Directiva-Quadro 

deverao estar dotados de meios tecnicos, ffsicos e humanos suficientes e adequados em 

func;ao das seguintes circunstancias: 

a) Tipos de risco a que os trabalhadores estao expostos incluindo factores 

potenciais de risco (como por exemplo, os resultantes da inovac;ao 

tecnol6gica, flexibilidade, repetitividade, monotonia, etc); 

b) Distribuic;ao dos riscos na em pres a; 

c) Dimensao da empresa. 

Acentua-se assim a importancia e a gravidade dos riscos como elementos que terao de 

prevalecer face ao criterio correntemente utilizado que tende a sustentar-se unicamente 

na dimensao da empresa (Brandao e Parente, 1998). 
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Dentro destes princfpios resulta da Directiva-Quadro urn vasto leque de modalidades 

altemativas de organiza9ao dos servi9os de preven9ao nas empresas que se poderao 

adequar ao objectivo da reuniao do conjunto de meios suficientes e adequados a 
realiza9ao de actividades de preven9ao. 

Em 1995 e aplicado o 2nd European Survey on Working Conditions levado a cabo pela 

Funda9ao Europeia para a Melhoria das Condi96es de Vida e de Trabalho nos 15 

Estados membros da Uniao Europeia. 0 primeiro inquerito foi aplicado em 1991 e de 5 

em 5 anos (mais ou menos) tern sido sempre realizada esta aferi9ao das condi96es de 

trabalho na EU. 0 objectivo global destes inqueritos e apresentar uma sfntese sobre a 

situa9ao das condi96es de trabalho em toda a Europa e dar uma indica9ao da extensao e 

do tipo de mudan9as que afectam a for9a de trabalho e a qualidade do trabalho (Pereira, 

1995). 

Em 1996 estabelece-se urn Acordo de Concerta9ao Estrategica para Modemizar 

Portugal para o perfodo de 1996- 1999 (nao subscrito pela CGTP-IN e pela CAP). Este 

ano ficou marcado pelas lutas contra a flexibilidade e a polivalencia e pelas 40 horas 

semanais, sah1rios e seguran9a social. 

Em 1997 e publicado o Livro Verde intitulado: "Servi9os de Preven9ao das Empresas", 

publicado pelo IDICT - Ministerio da Qualifica9ao e Emprego, cujo principal objectivo 

era suscitar urn amplo movimento de debate nacional que permitisse afinar as solu96es 

mais adequadas para as quest6es centrais dos servi9os de preven9ao. 

A aprova9ao de urn novo regime sobre acidentes de trabalho e doen9as profissionais 

tam bern e publicado em 1997 atraves da Lei no 100/97, de 13 de Setembro onde e 

revogada a Lei no 2127, de 3 de Agosto de 1965. Esta Lei n° 100/97 e revogada em 

2009 pela Lei no 98/2009, de 4 de Dezembro, que regulamenta o regime de repara9ao de 

acidentes de trabalho e de doen9as profissionais. A regulamenta9ao da Lei-Quadro no 

que respeita a aplica9aO deste regime a fun9aO publica era efectuada atraves do Decreta

Lei no 488/99, de 17 de Novembro, entretanto ja revogado pela Lei no 59/2008, de 11 de 

Setembro. 
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Em 1999 e publicado o C6digo do Processo de Trabalho atraves do Decreto-Lei n° 

480/99. Este C6digo entra em vigor em 1 de Janeiro de 2000 revogando o Decreto-Lei 

no 272-A/81, de 30 de Setembro. 

Neste anode 1999 e publicado o Livro Branco dos Servi~os de Preven~ao das Empresas 

(IDICT - Ministerio do Trabalho e Solidariedade) que procura dar continuidade a 
abordagem que foi realizada em 1997, no Livro Verde no domfnio da Preven~ao 

(Dornelas, et al, 2006). 

E promulgado em 2000 o Decreto-Lei n° 109/2000, de 30 de Junho. Este diploma altera 

o Decreto-Lei no 26/94, de 1 de Fevereiro que estabelece o regime de organiza~ao e 

funcionamento das actividades de SHST. E tambem em 2000 que e publicado 0 

Decreto-Lei no 110/2000, de 30 de Junho que estabelece as condi~oes de acesso e de 

exercfcio das profissoes de tecnico superior de SHT (nfvel V) e de tecnico de SHT 

(nfvel III). Com este diploma a legisla~ao passa a distinguir a qualifica~ao adequada 

para o exercfcio de fun~oes no domfnio da SHT, que e assim reservada exclusivamente 

aos profissionais de SHT. Estes tern de possuir conhecimentos e competencias 

necessarias para o desempenho das suas fun~oes ao nfvel da SHT. Os profissionais que 

podem exercer estas fun~oes ( ainda assim e em 201 0) tern de possuir urn CAP 

(Certificado de Aptidao Profissional) neste domfnio da SHT, reconhecido e validado 

pela tutela (actualmente a ACT). 

No ano de 2000 e 2005, sao aplicados os 3th e 4th European Survey on Working 

Conditions, na EU, respectivamente. 

Em 9 de Fevereiro, de 2001 ha urn novo Acordo de Concerta~ao Social de SHST (que 

iremos desenvolver posteriormente neste Capftulo). 

Em 2001 e publicada a lista das doen~as profissionais atraves do Decreto Regulamentar 

no 6/2001, de 5 de Maio (ja revogado pelo Decreto-Regulamentar no 76/2007, de 17 de 

Julho). 
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Em 2002, temos a entrada em circula9ao do Euro. Fim do escudo. Neste ano e 
promulgado o Decreto-Lei no 29/2002, de 14 de Fevereiro que cria o programa de 

adapta9ao dos servi9os de SHST (ja revogado pela Lei no 102/2009, de 10 de 

Setembro). 

Em 2003 ha a publica9ao da Lei n° 99/2003, de 27 de Agosto conhecido como o C6digo 

de trabalho que pela primeira vez integra o direito ligado a SHST juntamente com o 

restante direito do trabalho. Em 2004 temos a publica9ao da regulamenta9ao desse 

C6digo de Trabalho atraves da Lei n° 35/2004, de 29 de Julho onde entre outras 

situa96es relacionadas directamente com a SHST, se preve a regulamenta9ao da elei9ao 

dos representantes dos trabalhadores para a SHST. 

Em 2009 e publicada a Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro que aprova a revisao do C6digo 

de Trabalho de 2003, onde materias relacionadas com as condi96es de trabalho em geral 

e a SHST em particular, sao reguladas. 

A publica9ao da Lei no 102/2009, de 10 de Setembro estabelece o regime jurfdico da 

promo9ao da seguran9a e saude no trabalho e revoga o Decreto-Lei no 441191, de 14/11 

eo Decreto-Lei no 26/94, de 112, entre outros (como ja tfnhamos referido). 

Este diploma e a transposi9ao da Directiva n° 2007/30/CE, do Conselho, de 20 de Junho 

que altera a Directiva no 89/391/CEE. 

Em rela9ao a consulta e participa9ao, no seu artigo go e referido: 

1) "Na promo9ao e na avalia9ao, a nfvel nacional, das medidas e de polfticas no 

domfnio da SST deve ser assegurada a consulta e a participa9ao das 

organiza96es mais representativas dos empregadores e trabalhadores. 

2) Para efeitos do disposto no numero anterior, as organiza96es de empregadores e 

trabalhadores com assento na Comissao Permanente da Concerta9ao Social 

devem integrar: 

a) 0 Conselho Nacional de Higiene e Seguran9a no Trabalho 

(CNHST); 

b) 0 Conselho Consultivo para a Promo9ao da Seguran9a e Saude 

no Trabalho da Au tori dade para as Condi96es de Trabalho". 
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Existe assim uma preocupa~ao macro a nfvel nacional com estas materias da SHST eo 

envolvimento das organiza~oes dos empregadores e trabalhadores a nfvel da 

concerta~ao social neste domfnio. 

Neste diploma e mencionado que o empregador deve organizar os servi~os de SHST de 

acordo com as modalidades previstas (servi~os intemos, comuns, extemos ou 

trabalhador designado) entre outras obrigatoriedades neste domfnio da organiza~ao dos 

servi~os de SHST ( cf. figura 7). Deve considerar o numero de trabalhadores da em pres a, 

magnitude de riscos profissionais a que os trabalhadores estao expostos e o numero de 

trabalhadores expostos a esses riscos (se sao de "risco elevado"), assim como o sector 

de actividade (Oliveira, 2003). 

Figura D0 7 - Organiza~ao e funcionamento dos servi~os de SHST 

MODALIDADES DE SERVIyOS DE PREVENyAO 

Servicos lnternos 
r-+ 

Recursos ~ 

Intemos Trabalhadores Designados 

Seguran~a 
____. 0 Empregador ..... 

e Higiene 

Tecnicos Externos 

~ 
Recursos 

Servicos Externos 
Extemos ___. 

Servicos Comuns 

Medicos do Trabalho (PS) 

Servi~;tos lnternos de 
Vigilancia da Salide 

Vigilancia 
Servi~;tos Externos de ~ 

da Saude Vigilancia da Saude 

Servico Nacional de Salide 

PS - Pessoas Singulares 

Fonte: Adaptado da Lei no 102/2009, de 10 de Setembro. 
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Em 21 de Janeiro de 2010 e publicado 0 Relat6rio Unico atraves da Portaria n° 55/2010, 

de 21 de Janeiro onde o Relat6rio de Actividades de SHST e urn dos anexos do 

diploma. 

Este Relat6rio Unico deve ser entregue a tutela anualmente de 16 de Mar9o a 15 de 

Abril com dados referentes ao ano anterior. Encontramos o Balan9o Social, Quadro de 

Pessoal, Forma9ao ministrada pelas empresas anualmente, entre outras informa9oes de 

canicter s6cio-econ6mico, substituindo assim a documenta9ao individualizada e a 

obrigatoriedade da comunica9ao em prazos estipulados para cada urn dos modelos que 

existiam avulso (balan9o social, quadro de pessoal, relat6rio de actividades de SHST, 

entre outros). 
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Quadro 12 - Evolu9ao hist6rica de legisla9ao sobre as condi96es de trabalho e da 

SHST em Portugal (principais diplomas de 1985 a 2010- Mar9ollO) 

1985 E ratificada a Conven9ao n° 155 da OIT sobre SHST, atraves do Decreto n° 

1/85, de 16 de Janeiro. 

1991 Transposi9ao da Directiva n° 89/391/CEE, atraves do DL 441191, de 14 de 

Novembro, denominada de Lei-Quadro da SHST, alterada em 2000 e revogada 

em 10 de Setembro de 2009, atraves da Lei no 102/2009. 

1994 Regulamenta9ao da Lei-Quadro no que respeita aos servi9os e actividades de 

SHST, atraves do DL 26/94, de 1 de Fevereiro, alterada em 1995 e 2000 e 

revogada em 10 de Setembro de 2009, pela Lei n° 102/2009. 

1997 Aprova9ao de urn novo regime sobre acidentes de trabalho e doen9as 

profissionais, atraves da Lei no 100/97, de 13 de Setembro Ga revogada pela 

Lei no 98/2009, de 4 de Dezembro). 

1999 Regulamenta9aO da Lei-Quadro, no que respeita a aplica9aO deste regime a 
fun9ao publica, atraves do DL 488/99, de 17 de Novembro Ga revogada pela 

Lei no 59/2008, de 11 de Setembro ). 

2000 Publica<;ao do Decreto-Lei no 109/2000, de 30 de Junho (altera o Decreto-Lei 

no 24/94). Ja revogado pela Lei no 102/2009. Publica<;ao do Decreto-Lei no 

110/2000, de 30 de Junho (estabelece as condi96es de acesso e de exercfcio 

das profiss6es de tecnico superior de SHT e de tecnico de SHT). 

2003 Publica<;ao do C6digo de Trabalho (atraves da Lei no 99/2003, de 27 de 

Agosto), que pel a prime ira vez sistematiza toda a legisla9ao I aboral avulsa, 

nomeadamente sobre materia de SHST. 

2004 Publica<;ao da regulamenta<;ao do c6digo do trabalho de 2003, atraves da Lei 

no 35/2004, de 29 de Julho, onde, entre outros aspectos no domfnio da SHST. 

Estabelece a regulamenta<;ao da elei<;ao dos representantes dos trabalhadores 

para a SHST. 

2009 Revisao do C6digo de Trabalho de 2003, atraves da Lei no 7/2009, de 12 de 

Fevereiro. Publica<;ao da Lei no 109/2009, de 10 de Setembro, que estabelece o 

regime jurfdico da promo9ao da seguran<;a e saude no trabalho. 

2010 Em 21 de Janeiro de 2010, e publicado o Relat6rio Unico atraves da Portaria 
(ate 

no 55/2010, onde o Relat6rio de Actividades de SHST e urn dos seus anexos. Mars;o) 

Fonte: Responsabilidade do autor. 
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3. Rela~oes Laborais e Normatividade Social 

As rela96es laborais correspondem a regula9ao numa acep9ao lata do trabalho e do 

emprego. Esta regula9ao integra regras formais (acordos intemos, conven96es 

colectivas, leis, regulamenta96es, entre outros). Como regras informais podemos 

destacar os costumes, tradi96es, etc. As rela96es laborais em Portugal nos ultimos 

quarenta anos acompanharam e influenciaram a evolu9ao econ6mica, social e politica. 

No entanto, ainda estamos Ionge de ter atingido urn nfvel de amadurecimento e de 

estabilidade (Hyman, 1998). 

A dinamica da negocia9ao colectiva iniciou-se a partir da decada de sessenta por efeito 

da pressao da OIT. Verificaram-se desenvolvimentos aut6nomos na area das condi96es 

de trabalho e em particular na seguran9a e saude no trabalho, atraves da cria9ao de 

institui96es e na adop9ao de legisla9ao nesta area. 

"A negocia9ao colectiva constitui a forma por excelencia de expressao da autonomia 

dos parceiros sociais e a mais importante via pela qual se estabelecem conjuntamente 

regras que condicionam as rela96es de trabalho e a concorrencia entre empresas" 

(Cerdeira e Padilha, 1995:18). Os empregadores e trabalhadores estabelecem condi96es 

de vida e de trabalho que vao influenciar o desenvolvimento econ6mico e social. Os 

poderes publicos tambem nao podem manter-se afastados como garante do interesse 

comum. Em Portugal existem acordos tripartidos onde o govemo esta presente, 

vulgarmente chamado de concerta9ao social. 0 principal objectivo e influenciar os 

domfnios e conteudos a serem negociados pelos parceiros sociais na negocia9ao 

colectiva (Domelas, et al, 2006). 

A negocia9ao colectiva consiste em chegar a urn acordo entre as partes atraves de 

conversa96es e troca de opinioes, propostas e contrapropostas. A uma negocia9ao entre 

as partes implicadas. 

Esta pode assumir diversas formas como a contrata9ao colectiva, urn direito 

constitucionalmente reconhecido no artigo 56°, no ponto 3, da Constitui9ao da 

Republica Portuguesa (Cerdeira, 2004). 
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Esta negocia~ao pode ser efectuada a diversos nfveis, como seja: 

Nacional 

Com a constitui~ao em 1984 do Conselho Permanente de Concerta~ao Social - CPCS 

(em 1991 foi criado o Conselho Econ6mico e Social) a negocia~ao a nfvel macro-social 

come~ou a ganhar uma importancia crescente, incidindo fundamentalmente sobre 

aspectos relevantes que pudessem ser transpostos para a negocia~ao colectiva. 0 CPCS 

e urn organismo de consulta e participa~ao que institucionaliza o controlo dos conflitos 

de trabalho. Este organismo tern uma perspectiva tripartida caracterizada pela obten~ao 

de consensos em resultado de negocia~oes entre o govemo, as confedera~oes patronais e 

as confedera~oes sindicais. 

No ambito do CPCS foram assinados ate hoje diversos acordos. Podemos destacar o 

Acordo da Politica de Rendimentos em 1986, 1988 e 1992 a que se juntaram o Acordo 

Econ6mico e Social de 1990 e acordos sectoria~s sobre Politica de Forma~ao 

Profissional e de Seguran~a e Saude no Trabalho em 1991 e 2001 (CES, 2001). 

Sectorial 

Em Iugar de confedera~oes patronais e sindicais, a meso-concerta~ao conta com a 

interven~ao de organiza~oes sectoriais ou regionais portadoras de preocupa~oes pr6prias 

e especificas que nem sempre a mera dualidade, representantes dos trabalhadores versus 

representantes dos empregadores, permite real~ar e aprofundar. Os contratos colectivos 

de trabalho sao negociados a este nfvel (Dias, et al, 2007). 

Empresa 

Tal como no caso da meso-concerta~ao, tambem no ambito da micro-concerta~ao se 

revelam frequentes os contactos bilaterais entre trabalhadores e empregadores de uma 

determinada estrutura empresarial. Estes contactos podem-se concretizar em acordos 

reveladores de consensos conseguidos no ambito daquela concreta organiza~ao 

empresarial. Podemos referir como exemplo, os acordos de empresa (CPCS, 1991). 

Assim sendo, as condi~oes de presta~ao do trabalho (salarios, horarios, condi~oes de 

trabalho, aspectos especificos da SHST, entre outros) podem ser negociadas a nfvel 

nacional, sectorial e nas empresas. 
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A figura do Estado ocupa urn Iugar relevante em toda esta malha de rela~oes, porque e a 

esta Entidade que compete a elabora~ao de normas que garantam os contornos minimos 

da negocia~ao, entre os actores envolvidos. As regula~oes sociais enquadram-se assim 

com especial enfase na figura do Estado, pois existe uma legisla~ao com caracter 

bastante prescritivo com urn papel excessivamente interventivo e regulador. Fiolhais 

(1996) afirma que a interven~ao do Estado acentua o cankter desequilibrado da 

negocia~ao colectiva. Sera uma das causas da "agonia" em que vivem actualmente as 

rela96es laborais em Portugal. Segundo o mesmo autor, "( ... ) o papel do Estado deve-se 

limitar a facilitar o processo e a manter a igualdade de tratamento que assegure as 

condi96es de igualdade substancial entre as partes, de forma que a contrata~ao colectiva 

exprima o real equilfurio de for~as que as mesmas partes puderem e souberem 

construir" (Fiolhais, 1996:77). 

Outros autores fazem uma leitura diferente da situa~ao. De acordo com Prazeres ( 1999), 

eliminados os condicionalismos hist6ricos como o periodo do estado corporative e o 

periodo p6s-revolucionario, Portugal apresenta urn contexto jurfdico que influencia 

positivamente a negocia~ao colectiva. Especialmente porque reconhece a liberdade 

sindical e de associa~ao patronal. Assim, as rela~oes laborais em Portugal e os parceiros 

envolvidos estao perante uma. necessidade urgente de reformular toda uma concep~ao 

do que deve ser as rela~oes entre as partes envolvidas no processo produtivo, para fazer 

face aos desafios dos processes de globaliza~ao e de transforma~ao. Apela-se assim a 
necessidade de construir urn modelo de rela~oes laborais que mais que facilitar a 

introdu~ao de novos modelos de produ~ao e organiza9ao do trabalho se revele urn 

verdadeiro catalisador destes mesmos modelos. Se em termos genericos as rela96es 

laborais em Portugal sao pouco propfcias a adop9ao de novos modelos de produ~ao, 

qual o papel do Estado em todo este processo? Ou, dito de outra forma, tendo em conta 

que e o Estado o responsavel pelo estabelecimento de normas legais qual a fun~ao que 

estas desempenham nesta complexa malha de rela96es? E ou nao, e de que forma mais 

urn elemento inibidor do fomento de novos modelos de produ9ao e organiza9ao do 

trabalho mais produtivos e competitivos? "Na realidade, urn domfnio tao fundamental 

como a melhoria das condi96es de trabalho e, nomeadamente a seguran9a e saude no 

trabalho, e muitas vezes esquecido sobre o qual nem sequer se recorre a reprodu9ao do 

texto legal nas conven96es colectivas de trabalho" (Faria, 1996:52). Existe uma 
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preocupa9ao excessiva e quase exclusiva com a regulamenta9ao de questoes 

econ6micas como os aspectos salariais. 

A pobreza de conteudo das conven96es colectivas resulta de urn conjunto de factores 

contingentes, como a natureza conflituosa das rela96es entre trabalhadores e entidades 

patronais e a reduzida tradi9ao de participa9ao e negocia9ao (Domelas, et al, 2006). 

No actual contexto s6cio-econ6mico e de modo a contribuir para o fomento de rela96es 

laborais potenciadoras do envolvimento, quer de trabalhadores quer de empresas, na 

procura de novas formas de produ9ao e organiza9ao do trabalho capazes de responder as 

crescentes exigencias de competitividade e qualidade, nao podemos negligenciar a 

humaniza9ao do trabalho. 

A adapta9ao das empresas portuguesas a urn contexto social e econ6mico renovado em 

que a competitividade exige uma postura diferente da tradicional, implica a necessidade 

de observar novas op96es de produ9ao e os riscos profissionais emergentes de uma nova 

organiza9ao do trabalho e das empresas (Gra9a, 2004). E nesta dupla realidade que as 

rela96es laborais devem actuar. Ou seja, deve-se dar aten9ao ao que de facto se passa 

nas empresas mas tambem criar urn ambiente que facilite o desenvolvimento das 

condi96es uteis para fortalecer a competitividade. Deste modo, e importante actuar 

fundamentalmente, ao nfvel da empresa e ao nfvel nacional (ACT, 2008). 

A nfvel da empresa, a negocia9ao colectiva tern urn papel preponderante ao nfvel dos 

acordos de empresa, assim como a elei9ao dos representantes dos trabalhadores para a 

seguran9a e higiene do trabalho (de acordo com a Lei no 10212009, de 10 de Setembro). 

A nfvel Nacional, a concerta9ao social tern tido urn papel fundamental atraves das 

orienta96es estrategicas que daquele 6rgao sao emanadas. Podemos evidenciar neste 

domfnio da SHST, o ja referido Acordo Econ6mico e Social de 1990, onde no vasto 

conjunto de medidas que sao desenvolvidas em 16 anexos, urn deles versa sobre 

higiene, seguran9a e saude nos locais de trabalho e onde sao definidos dois acordos 

sectoriais complementares: Forma9ao Profissional e SHST (CES, 2001). 
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Em rela9ao ao acordo sobre SHST (safdo do acordo econ6mico e social ja referido) de 

1991, o seu conteudo e objectivo esta desenvolvido no ponto 4.1. desta Tese. Real9amos 

ainda o acordo para a melhoria das condi96es de trabalho e combate a sinistralidade de 

2001, tambem desenvolvido no ponto 4.2. 

4. A negocia~ao tripartida ern sede de concerta~ao social 

4.1. 0 acordo de 1991 

Em 30 de Julho de 1991 em sede do Conselho Permanente de Concerta9ao Social 

(CPCS), estabeleceu-se urn acordo de concerta9ao social de seguran9a, higiene e saude 

no trabalho que foi subscrito por todos os parceiros sociais com assento neste conselho 

(confedera96es patronais: CAP - Confedera9ao dos Agricultores de Portugal, CCP -

Confedera9ao do Comercio Portugues e CIP - Confedera9ao da Industria Portuguesa. 

Confedera96es sindicais: CGTP-IN - Confedera9ao Geral dos Trabalhadores 

Portugueses e UGT - Uniao Geral dos Trabalhadores e o Govemo). Como refere 

Cerdeira ( 1999: 17) "ainda que os acordos de concerta9ao social nao tenham for9a de lei, 

( .... ), os compromissos aqui desenvolvidos e assumidos reflectem as posi96es e 

preocupa96es prioritarias dos actores sociais". Este acordo reflecte a importancia que 

este tema assume na sociedade portuguesa para todos os actores sociais. Poi saudado na 

altura como urn acordo hist6rico pois facto inedito entre n6s fora obtida a unanimidade 

das varias partes em presen9a. Govemo e parceiros sociais sobre uma materia te6rica e 

ideologicamente controversa. Tecnica e juridicamente complexa e, polftica e 

socialmente sensfvel como era ate entao a SHST em Portugal. 

Este Acordo Social para a Seguranl);a, Higiene e Saude no Tabalho constituiu urn 

verdadeiro programa nacional de preven9ao de riscos profissionais e a dinamiza9ao de 

urn conjunto de polfticas fundamentais de seguran9a e saude no trabalho. Era o grande 

referendal estrategico para toda a polftica de seguran9a e saude no trabalho no nosso 

Pais. Duas palavras-chave marcam o texto do citado acordo: modemizal);ao e 

competitividade. 0 objectivo geral era explicitamente o de contribuir para a 

modemizal);aO da economia nacional, aumentar a competitividade das empresas e 

melhorar as condi96es de vida e de trabalho dos Portugueses (CPCS, 1991). 
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"Deste acordo fazem parte, sobretudo medidas de can'icter preventivo, mas sao tambem 

enunciadas outras no campo da repara~ao, da reabilita~ao e da participa~ao dos 

trabalhadores e seus representantes" (CPCS, 1991:112). As opera~oes que se estavam a 

operar no mercado portugues considerando a cria~ao do mercado unico europeu (desde 

a nossa integra~ao europeia em 1986) eram vistas pelos subscritores do acordo como 

uma oportunidade unica para a defini~ao de uma polftica concertada e integrada no 

domfnio da melhoria das condi~oes de trabalho. Ao mesmo tempo que se condenavam 

as pniticas empresariais associadas ao dumping social e a desvaloriza~ao dos recursos 

humanos. 

0 objectivo deste acordo e tendo em conta a Conven~ao e a Directiva que lhe serviram 

de base e a procura da melhoria das condi~oes de trabalho dos portugueses, assegurando 

de uma forma sustentada a competitividade das empresas. "( ... ),as condi~oes em que o 

trabalho e prestado influenciam significativamente a competitividade da empresa 

( .... )"(CPCS, 1991:7). E tambem referido a imporHincia de se estimular a criatividade e 

motiva~ao assim como o bem-estar ffsico e psfquico atraves da melhoria das condi~oes 

de trabalho (cf. quadro 13). 

A discussao destas materias na negocia~ao colectiva e outro dos aspectos que os 

parceiros sociais enunciam como fundamentais, devendo-se para o efeito articular os 

aspectos pecuniarios com a melhoria das condi~oes de higiene, saude e seguran~a no 

trabalho. 
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Quadro 13- Acordo social para a SHST (1991): principais objectivos e medidas 

OBJECTIVOS GERAIS OBJECTIVOS ESPECIFICOS E 

MEDIDAS 

• Desenvolver o conhecimento sobre os riscos • 
profissionais e a forma de os prevenir. 

Desenvolvcr urn sistema de informar;ao sobre 
prevenr;ao. 

• Promover a investigar;ao sobre os componentes 
materiais do trabalho e o ambiente do trabalho. 

• Informar, formar e qualificar para a prevenr;ao de • 
riscos profissionais. 

Divulgar as normas Uurfdicas e tecnicas) de 
seguranr;a, higiene e saude no trabalho (SHST). 

• 

• Estimular habitos de prevenr;ao na idade escolar. 

• Fomentar a criar;ao de cursos na area da SHST. 

• Apoiar a informar;ao de empresarios, gestores e 
quadros superiores. 

• Fomentar a qualificar;ao de profissionais de SHST. 

• 

Desenvolver a organiza~ao da preven~ao de riscos • 
profissionais. 

Apoiar a formar;ao de representantes de 
empregadores e de trabalhadores para a SHST. 
Refor~ar a capacidade tecnica de interven~ao da 
Inspec~ao do Trabalho no domfnio da SHST. 

• Dinamizar condi~oes para a cria~ao de servi~os de 
prevencao nas empresas. 

• Desenvolver (aprofundar/ajustar) o quadro de • 
normas jurfdicas e tecnicas no ambito da SHST. 

Promover a divulga~ao em formas adequadas das 
normas jurfdicas de SHST. 

• Promover a supera~ao das deficiencias e 
insuficiencias do quadro normativo da SHST. 

• Desenvolver as condi~oes de presta~ao do trabalho. • Apoiar a concep~ao de projectos para a recupera~ao 

Fonte: Responsabilidade do autor 

. da Seguran~a e saude do trabalho nas PME'S. 

• Dotar os servi~os operacionais da Administra~ao do 
Trabalho dos meios tecnicos necessarios a sua 
interven~ao no ambito da preven~ao dos riscos 
profissionais. 

Este acordo serviu de base para o ja referido Decreto-Lei no 441191, de 14 de Novembro 

(alterado pelo Decreto-Lei no 133/99, de 21 de Abril e actualmente revogado pela Lei 

102/2009, de 10 de Setembro). Estabelece o regime jurfdico do enquadramento da 

seguran9a, higiene e saude no trabalho a nfvel nacional. 

Este diploma determinava alguns aspectos relevantes na area da SHST, como a 

estrutura9ao e dinamiza9ao do sistema de preven9ao de riscos profissionais em vectores 

importantes. No seu artigo TI
0 5 refere que "a polftica nacional de seguran9a, higiene e 

saude no trabalho devera desenvolver-se segundo os seguintes eixos: regulamenta9ao, 

licenciamento, certifica9ao, normaliza9ao, investiga9ao, forma9ao e qualifica9ao, 

informa9ao, consulta e participa9ao, servi9os de preven9ao e inspec9ao". 
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Mas a preven9ao de riscos profissionais passa por criar urn conjunto de condi96es 

necessarias a que os empregadores possam cumprir integralmente. Retirar beneficios da 

obriga9ao legal de estabelecerem uma polftica de preven9ao de riscos profissionais nas 

suas empresas e de se dotarem com o instrumento de execu9ao dessa polftica nos locais 

de trabalho: os servi9os de preven9ao. Neste diploma, no seu artigo 13° e mencionado a 

necessidade de ser desenvolvida uma regulamenta9ao especffica para a organiza9ao e 

funcionamento das actividades de seguran9a, higiene e saude no trabalho pelas 

empresas (Comissao do Livro Branco, 2001). Em 1 de Fevereiro, de 1994 e publicado o 

Decreto-Lei no 26/94, alterado pelas leis no 7/95, de 29 de Mar9o e n° 118/99, de 11 de 

Agosto, alterado pelo Decreto-Lei no 109/00, de 30 de Junho, posteriormente revogado 

pela Lei no 102/2009, de 10 de Setembro). 

Os objectivos inicialmente propostos pela cria9ao de toda esta legisla9ao nao foram 

atingidos ate ao momento (passados mais de vinte anos), devido a varios factores, 

nomeadamente o se ter descurado durante decadas a forma9ao e prepara9ao de quadros 

tecnicos necessarios para abordarem e resolverem os problemas relacionados com a 

SHST. A certifica9ao destes profissionais, nomeadamente a qualifica9ao necessaria para 

o exercfcio das fun96es de Tecnico de Higiene e Seguran9a no Trabalho e Tecnico 

Superior de Higiene e Seguran9a no Trabalho apenas foi regulada em 2000 atraves do 

Decreto-Lei no 110/2000, de 30 de Junho (tambem ja passaram dez anos, desde a 

promulga9ao deste diploma e apesar de existirem actualmente mais de dez mil 

profissionais certificados e com conhecimentos tecnicos neste domfnio da SHT o 

numero elevado de acidentes de trabalho no nos so pafs continua a ser uma realidade ). 
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4.2. Acordo social sobre condi~oes de trabalho, higiene e seguran~a no trabalho e 
combate a sinistralidade (2001) 

No ano de 2001 voltamos a reconfirmar o objectivo estrategico de conciliar a 

modemiza~ao do tecido empresarial com a adop~ao de medidas visando a melhoria das 

condi~oes de seguran~a e saude no trabalho (CES, 2001). A lenta e incompleta 

regulamenta~ao do Decreto-Lei n° 441191, de 14 de Novembro veio frustrar as 

expectativas criadas pelo "hist6rico" Acordo Social de 1991, obrigando dez anos depois 

a urn segundo acordo. 0 grau de realiza~ao de toda a materia que foi objecto de 

concerta~ao em 1991 era muito deficitario. 0 estado de execu~ao deste acordo de 1991 

encontrava-se num estado de atraso evidente pois nao havia urn sistema coerente de 

diagn6stico de avalia~ao, polftica e socialmente consensualizado, que permitisse a 

consciencializa~ao do estado de desenvolvimento da seguran~a. higiene e saude do 

trabalho em Portugal (Lima, 2002). 

Assim sendo, em 9 de Fevereiro de 2001, passada uma decada do ultimo acordo 

assinado, o govemo e todos os parceiros a semelhan~a do que se tinha passado em Julho 

de 1991 celebram urn novo Acordo sobre as Condi~oes de Trabalho, Higiene e 

Seguran~a no Trabalho e Combate a Sinistralidade. Procurava-se contribuir para que 

todos os conteudos negociados em 1991 fossem concretizados. Melhorar as condi~oes 

de seguran~a e saude no trabalho com reflexos na produtividade do Pafs e na diminui~ao 

das doen~as profissionais e dos acidentes de trabalho (Barreto e Preto, 2000). 

Este acordo volta a referir a importancia das condi~oes de trabalho na vida dos 

trabalhadores e na capacidade competitiva das empresas no quadro das sociedades 

modemas. Apelava-se mais uma vez a interven~ao global e integrada de todos os 

intervenientes nas organiza~oes, nomeadamente da participa~ao activa dos 

trabalhadores. 

"Este acordo incorporou os resultados dos documentos estrategicos ate a data 

desenvolvidos, nomeadamente o acordo de seguran~a. higiene e saude no trabalho de 

1991. 0 acordo de concerta~ao estrategica de 1996 e o livro branco dos servi~os de 

preven~ao das empresas, com a sua primeira edi~ao em 1999" (Dias, et al, 2007: 52). 

Apoiam-se numa serie de documenta~ao e resultados obtidos, o que nao tinha 

acontecido no acordo de 1991. 
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Segundo o CES (2001) os objectives (cf. quadro n° 14) que se pretendiam atingir com 

este acordo eram os seguintes: 

• "Conciliar a modemiza9ao do tecido empresarial com a adop9ao de medidas, 

visando a melhoria das condi96es de seguran9a e saude no trabalho; 

• Difusao e fomento de uma cultura de preven9ao dos riscos profissionais, partilhada 

por empregadores e trabalhadores; 

• Diminui9ao do numero de acidentes de trabalho e doen9as profissionais." 

Para que estes objectives fossem alcan9ados na pnitica e segundo o que ficou 

estabelecido no acordo, deviam-se adoptar medidas concretas em duas areas especfficas 

fundamentais: 

1 
Preven9ao de riscos profissionais 

e combate a sinistralidade 

Melhoria dos serJ~os de seguran~a. 
higiene e saude no trabalho 

Teve como principal destaque a cria9ao de urn plano nacional de ac9ao para a preven9ao 

(PNAP) de execu9ao a curto e medio prazo (que nao teve o ex ito inicialmente previsto ), 

alem de outras medidas. Era uma forma de se conseguir articular a aplica9ao pratica nas 

empresas e nomeadamente nas PME'S a aplica9ao da legisla9ao em vigor, que por 

diversos motivos nao era aplicada (aspectos econ6micos, tecnicos e humanos). Esta 

legisla9ao nao era considerada na maior parte das empresas que constituem o tecido 

empresarial Portugues (e que na actualidade, ou seja, em 2010, continua a ser uma 

realidade no nosso pafs). 

Porque sera que isto acontece, nomeadamente neste domfnio da SHST? Falta de 

sensibiliza9ao dos nossos empregadores para esta tematica e/ou falta de uma adequada 

fiscaliza9ao/inspec9ao pela Tutela? 

Os servi9os de organiza9ao e preven9ao nas empresas regulados pelo Decreto-Lei no 

109/2000, de 30 de Junho e actualmente pela Lei no 102/2009, de 10 de Setembro 

tambem sao objecto de reflexao neste acordo. Existia a preocupa9ao da adop9ao de 

medidas de apoio e fomento que permitam assegurar uma geral e efectiva 
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implementa9ao destes servi9os, seja atraves de servi9os internos, seja atraves do recurso 

a empresas de servi9o externos com qualidade e credibilidade. Segundo este acordo de 

2001 (cf. quadro 14) era necessaria dotar as empresas de capacidades tecnicas e 

fomento de uma cultura de preven9ao de modo a imprimir uma dinamica significativa 

da preven9ao nos locais de trabalho. Cria-se neste acordo, mecanismos atraves de 

contratos quadro celebrados entre a administra9ao do trabalho e as associa96es 

representativas dos diversos sectores econ6micos, como forma de adapta9ao sectorial. 

Tambem poderiam ser celebrados contratos individuais de adapta9ao das empresas de 

acordo como "estado" das empresas (CES, 2001). 

Estava assim previsto a disponibiliza9ao de apoios financeiros tendo em vista o 

cumprimento integral de toda a Iegisla9ao em vigor para a compra de equipamentos, 

recursos tecnicos, contrata9ao de tecnicos superiores e tecnicos de seguran9a e higiene 

no trabalho, contrata9ao de medicos e enfermeiros do trabalho, entre outros. 

Este acordo deu Iugar a promulga9ao do Decreto-Lei no 29/2002, de 14 de Fevereiro 

(criou o ja referido programa de adapta9ao dos servi9os de seguran9a, higiene e saude 

no trabalho, entretanto ja revogado pela Lei 102/2009, de 10 de Setembro). 
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Quadro 14 - Acordo social sobre as condi96es de trabalho, higiene e seguran9a no 
trabalho e combate a sinistralidade (2001): principais objectivos e medidas 

OBJECTIVOS GERAIS OBJECTIVOS ESPECIFICOS E 

MEDIDAS 

• Estabelecimento ou aperfei~oamento de • 
normas especfficas de seguran~a no trabalho 
em sectores mais expostos a sinistralidade. 

Alterar processos produtivos que contribuam 
para o surgimento de incapacidades. 

• Eliminar os factores que sao as causas mais 
frequentes de acidentes de trabalho. 

• Promo~ao de Campanhas de informa~ao e • 
sensibiliza~ao por sectores de actividade, 
nomeadamente pelos parceiros sociais e por 
entidades publicas. 

Incutir nos empregadores e trabalhadores e na 
popula~ao em geral uma cultura de preven~ao 
em materia de SHST. 

• Incluir nos curricula escolares, incluindo a 
forma~ao de professores nestes domfnios. 

• Desenvolvimento de programas de preven~ao 
em meio !aboral para combater o alcoolismo e 
outras toxicodependencias. 

• Desenvolver uma geral e efectiva • Criar e desenvolver a capacidade tecnica das 
empresas no domfnio da SHST. implementa~ao de servi~os de preven~ao de 

riscos profissionais nas empresas. 

• Dinamizar condi~oes para a cria~ao de servi~os 
de preven~ao nas empresas. 

• Adop~ao de urn Plano N acional de Ac~ao para • 
a Preven~ao (PNAP) tanto a nfvel macro como 
micro. 

Promover campanhas nacionais para a 
preven~ao e combate a sinistralidade nos Iocais 
de trabalho. 

Fonte: Responsabilidade do autor 

• Vincular as empresas a urn plano de adapta~ao, 
dando apoio financeiro e acompanhamento 
para o cumprimento da legisla~ao em vigor. 

• Incentivo aos parceiros sociais, nomeadamente 
atraves da Negocia~ao Colectiva, a 
preocupa~ao de negociarem a implementa~ao 
dos servi~os de SHST e em geral a preven~ao 
de riscos profissionais. 
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5. Estrategias comunitarias versus estrategias nacionais para a SHST 

A Fundac;ao Europeia para a Melhoria das Condic;oes de trabalho, com sede em Dublin, 

foi criada em 1975 (com ja tfnhamos referido anteriormente) com "a missao de 

contribuir para a concepc;ao e o estabelecimento de melhores condic;oes de vida e de 

trabalho com vista a desenvolver e difundir os conhecimentos que contribuam pata tal 

evoluc;ao" (Regulamento (CEE) no 1365175 do Conselho, de 26 de Maio de 1975). E urn 

organismo aut6nomo da EU criado para contribuir para a formulac;ao de futuras 

polfticas sobre questoes de fndole social e ocupacional. Nestes ultimos dez anos a 

Fundac;ao tern disponibilizado uma vasta base de conhecimentos comparatives em 

materia de relac;oes laborais, condic;oes de trabalho e aspectos relacionados com as 

condic;oes de vida. 

0 Observat6rio Europeu das Relac;oes Laborais, os Inqueritos sobre as Condic;oes de 

Trabalho na Europa que sao realizados em cada cinco anos e o Inquerito sobre as 

Condic;oes de Vida realizados anualmente, sao fontes unicas de conhecimento. Os 

instrumentos utilizados pela Fundac;ao abrangem inqueritos peri6dicos ( condic;oes de 

trabalho, condic;oes de vida, empresas) e relat6rios sobre novos desenvolvimentos 

regularmente elaborados pelos correspondentes e Institutes existentes (atraves do 

Observat6rio Europeu das Relac;oes Laborais (EIRO), do Observat6rio Europeu das 

Condic;oes de Trabalho (EWCO) e do Observat6rio Europeu da Reestruturac;ao (ERM) 

. - este ultimo integrado no Observat6rio Europeu da Mudanc;a) (OIT, 2002). 

Em 1996 e criada a Agencia Europeia para a Seguranc;a e Saude no Trabalho, com sede 

em Bilbau. Foi fundada pela EU com o objectivo de coligir e partilhar o vasto leque de 

conhecimentos e informac;oes que existem sobre questoes e medidas preventivas no 

campo da seguranc;a, higiene e saude no trabalho. 0 objectivo da agencia consiste em 

melhorar a vida !aboral das pessoas, promovendo o interdimbio de informac;oes de 

caracter tecnico, cientffico e econ6mico entre todos os implicados nas questoes de 

seguranc;a e saude no trabalho. Esta materia abrange os trabalhadores, entidades 

patronais, responsaveis pela seguranc;a, peritos, investigadores e os organismos 

Nacionais e Comunitarios. 0 Conselho e constitufdo por representantes de govemos, de 

entidades patronais e de trabalhadores de todos os Estados membros da EU, bern como 

representantes da Comissao Europeia. 
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Esta agencia possui pontos focais a nfvel Nacional nos diversos Estados da UE. A nfvel 

Intemacional esta agencia coopera com organiza~oes como a OIT e a OMS neste 

domfnio da SHST. 0 ponto focal nacional e actualmente a ACT (Autoridade para as 

Condi~oes de Trabalho) que coordena a nfvel nacional as actividades da agenda. 

Recolhe e difunde informa~ao neste ambito da seguran~a e saude no trabalho. Colabora 

na elabora~ao e implementa~ao do plano de actividades da agencia e coordena as 

campanhas europeias a nfvel nacional. Em suma, podemos afirmar que as actividades da 

agencia sao realizadas em estreita colabora~ao com todos os parceiros de forma a 

garantir que as informa96es em materia de SHST sejam eficazmente transmitidas a 

todos os interessados, num mundo !aboral em n1pida mudan~a (ACT, 2008). 

A SST apresenta actualmente urn dos importantes domfnios da Polftica Social da EU. 

No Conselho Europeu de Nice foram definidos os eixos principais de uma nova 

estrategia comunitaria, que procura contribuir para antecipar e aproveitar a mudan~a do 

ambiente de trabalho. A nova estrategia foi elaborada com base numa ampla consulta 

previae teve em conta os diversos pareceres expressos dos Estados intervenientes. Na 

sua Resolu~ao sobre a agenda de polftica social (Resolu9ao do Parlamento Europeu, 

AS-029112000) o Parlamento Europeu insta a Comissao a criar uma verdadeira 

estrategia comunitaria no domfnio da SST que se baseie na defini9ao de objectivos 

comuns comparaveis. Integre urn plano de ac~ao destinado a refor~ar a aplica~ao, o 

controlo e a avalia~ao das Directivas existentes, bern como as iniciativas relativas aos 

riscos emergentes. Esta estrategia que abarcava o perfodo de 2002-2006, apresentava 

algumas caracterfsticas inovadoras, nomeadamente: adop~ao de uma abordagem global 

do bem-estar no trabalho ( considerando o conteudo das tarefas a executar pelos 

trabalhadores e os aspectos circundantes ao mesmo) tendo em conta os novos riscos 

emergentes; assentava na consolida~ao de uma cultura de preven~ao dos riscos 

profissionais, na associa~ao de instrumentos politicos variados tais como a legisla~ao; 

dialogo social; vias de progresso; identifica~ao de melhores praticas de SST; 

responsabilidade social das empresas; incentivos econ6micos; e na cria~ao de parcerias 

entre todos os intervenientes no domfnio da SST. Demonstra assim, que uma polftica 

social ambiciosa e urn factor de competitividade e, inversamente, que a falta de 

interven~ao polftica gera custos que constituem uma forte sobrecarga para as economias 

e sociedades (ACT, 2008). 
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Para o perfodo de 2007-2012 o tema da SST e de novo evidenciado como estrategia 

comunitaria versus estrategias nacionais e como forma de relan9ar a politica 

comunitaria de 2002-2006. 0 relat6rio de avalia9ao desta estrategia comunih'iria indica 

em conclusao que: a estrategia relan9ou as polfticas de preven9ao a nfvel nacional; 

apresentou argumentos coerentes e convincentes em prol da constitui9ao de uma 

parceria para concretizar objectives comuns; comprometeu as partes interessadas na 

preven<;_:ao e a reflectirem estrategicamente na forma de realizar os objectives 

previamente delineados na referida estrategia supra-referida; sensibilizou a opiniao 

publica quanto a importancia da SST apresentando-as como partes integrantes da gestao 

da qualidade e elementos determinantes dos resultados econ6micos e da 

competitividade; real<;_:ou a importancia da SST como parte integrante da gestao da 

qualidade e como elemento determinante da performance econ6mica e competitividade 

das empresas. Em conclusao, tivemos na EU uma descida do absentismo superior a 3 

dias de 20% e uma descida da taxa de acidentes mortais em 17% (ACT, 2008). 

No ambito da estrategia de Lisboa, os Estados membros reconheceram que o facto de 

garantir a qualidade e a produtividade no trabalho pode contribuir significativamente 

para a promo<;_:ao do crescimento econ6mico e do emprego. De facto, a ausencia de uma 

protec<;_:ao eficaz da SST pode resultar em absentismo decorrente de acidentes de 

trabalho e doen<;_:as profissionais e levar a incapacidades permanentes de origem 

profissional, o que reveste uma dimensao humana impossfvel de negligenciar e urn 

considen1vel impacto econ6mico. A estrategia comunitaria de 2002-2006 resultou numa 

diminui<;_:ao da taxa de acidentes profissionais. A estrategia comunitaria de 2007-2012 

propoe urn objective mais ambicioso de redu<;_:ao de 25% na taxa de incidencia de 

acidentes de trabalho na EU-27 ate 2012. Pese embora os progresses registados, os 

ultimos resultados do quarto inquerito europeu sobre as condi<;_:oes laborais, indicam que 

muitos trabalhadores continuam a considerar o trabalho que exercem uma amea<;_:a a sua 

SST. Por isso a estrategia comunitaria para 2012 refor<;;a o objective de prosseguirmos e 

intensificarmos os esfor<;_:os para promovermos a SST durante os pr6ximos anos para 

reduzirmos os referidos 25% da taxa de incidencia na popula<;_:ao !aboral. Neste sentido, 

aponta diversas medidas tais como: garantir a correcta aplica<;_:ao da legisla<;;ao da EU 

(refor<;_:ar a aplica<;_:ao da legisla<;_:ao comunitaria); apoiar as PME's na correcta aplica<;_:ao 

da legisla<;_:ao da EU; adaptar o quadro normative a evolu<;;ao do mundo do trabalho e 
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simplifica-lo em especial no que se refere as PME's; favorecer o desenvolvimento e a 

execw;;ao de estrategias nacionais; incentivar as mudan9as de comportamento dos 

trabalhadores e encorajar OS empregadores a adoptarem abordagens favoniveis a saude; 

definir os metodos para a identifica9ao e avalia9ao de novos riscos potenciais; melhorar 

o acompanhamento dos progressos realizados e promover a saude e seguran9a a nfvel 

intemacional (ACT, 2008). 

Segundo a Comissao Europeia (SE (2007) 214) o exito da estrategia comunitaria 

dependera do compromisso assumido pelos Estados membros na adop9ao de estrategias 

nacionais coerentes que fixem objectivos quantitativos em materia de redu9ao dos 

acidentes de trabalho e das doen9as profissionais. Se concentrem nos sectores e nas 

empresas que apresentam os piores resultados e que visem os riscos mais correntes e os 

trabalhadores mais vulneraveis. A defini9ao destas estrategias devera ter por base uma 

avalia9ao circunstanciada da situa9ao nacional com a participa9ao activa e a consulta de 

todas as partes interessadas, designadamente os parceiros sociais. 

Em 1 de Abril de 2008 atraves da Resolu9ao n° 59/2008, a estrategia nacional para a 

SST para o perfodo de referenda de 2008-2012 e publicado. Esta estrategia, que ancora 

na nova estrategia comunitaria para a SST de 2007-2012, partilha o objectivo central da 

redu9ao significativa e sustentada dos acidentes de trabalho e das doen9as relacionadas 

com o trabalho. Toma como ponto de partida a realidade nacional e encontra-se 

estruturada de forma a conseguir urn maior e mais efectivo cumprimento da lei por parte 

das micro-empresas, pequenas e medias empresas, as quais constituem o grosso do 

nosso tecido empresarial. 

Trata-se do primeiro documento que enquadra em termos estrategicos, cuja 

implementa9ao sera garantida ( e monitorizada) atraves de pianos anuais a serem 

aprovados em sede do conselho consultivo da ACT. 

Esta estrategia nacional engloba 59 medidas. No final do anode 2008 e de acordo com 

o "relat6rio intercalar da execu9ao da estrategia nacional para a SST 2008-2012" apenas 

5 medidas encontravam-se ja conclufdas e outras 33 estavam no terreno em plena 

implementa9ao (ACT, 2008). 

136 



Concep~<ies e Percep~ties sobre as Condi>iles de Trabalho: estudo cornpnrntivo com a sinistralidndc Inborn! em cmprcsas J>ortugucsns 

Entre as medidas supra-referidas podemos evidenciar as seguintes (ACT, 2008): 

Divulgac;ao de boas pn1ticas de SST a nfvellocal; realizac;ao de urn inquerito nacional as 

condic;6es de trabalho; estabelecimento de acordos com meios de comunicac;ao social 

para divulgac;ao de mensagens e emissao de programas; dinamizac;ao de programas de 

prevenc;ao de riscos profissionais na administrac;ao publica central, regional e local; 

dinamizar a integrac;ao de conteudos de SST nas estruturas curriculares dos cursos de 

licenciatura; formac;ao de empresarios e dos trabalhadores; desenvolvimento de 

instrumentos simples para facilitar a avaliac;ao de riscos profissionais; divulgac;ao, em 

linguagem simples, de informac;6es e orientac;6es, de facil compreensao e execuc;ao; 

difusao mais eficaz das informac;6es e melhor acesso a servic;os de aconselhamento; 

acesso a servic;os extemos de prevenc;ao de alta qualidade e a prec;os acessfveis; 

envolvimento dos inspectores do trabalho como intermediarios para promover urn 

melhor cumprimento da legislac;ao por parte da PME's (primeiro atraves da educac;ao, 

da persuasao e do incentivo e, depois, se necessaria, atraves de medidas de coacc;ao); 

restringir a formac;ao de tecnicos superiores de SHT a entidades de ensino superior e 

outras entidades id6neas; dinamizar e apoiar a formac;ao de medicos de trabalho; apoiar 

a formac;ao de professores em SST e na produc;ao de conteudos informativos e materiais 

pedag6gicos; incluir nos sistemas de educac;ao e investigac;ao abordagens no ambito da 

SST; aprofundar o papel dos parceiros sociais e implicar empregadores e trabalhadores 

na melhoria das condic;6es de trabalho nas empresas; incentivar a introduc;ao de materias 

de SST na negociac;ao colectiva; recurso a medidas de incentivo econ6mico a nfvel 

comunitario (por exemplo, atraves de fundos estruturais) e nacional para as micro e 

pequenas empresas, entre outras medidas. 

137 



Conce~oes e Percep9oes sobre as Condi9oes de Trabalho: cstudo comparativo com n sinistralidndc Inborn I em cmpl'Csns l'ortugncsns 

CONCLUSAO 

Como foi sublinhado, ha hoje em Portugal urn especial enfoque na abordagem da 

preven9ao de riscos profissionais quer a nfvel de produ9ao legislativa quer a nfvel da 

sensibiliza9ao e da promo9ao de uma cultura de seguran9a. 

Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia o quadro jurfdico relativamente a 
SHST sofreu profundas altera96es pela necessidade de adequa9ao da nossa Iegisla9ao as 

normas comunitarias. Como resultado desse facto, as empresas viram acrescidas as suas 

responsabilidades nesta materia (Dias, et al, 2007). 

Iniciou-se no nosso pafs desde a pre-adesao a Uniao Europeia (onde a cultura de 

seguran9a esta mais interiorizada do que no nos so Pafs) urn perfodo de intensa produ9ao 

legislativa, particularmente forte no infcio da decada de noventa. Desta veio a resultar 

uma arquitectura normativa sintonizada com a nova abordagem comunitaria de 

preven9ao, assim como uma iniciativa publica mais premente nesta materia, 

nomeadamente em varios "Pianos" (CES, 2001). 

No plano das Politicas Nacionais, podemos evidenciar o primeiro Acordo Social para a 

SHST (1991) e posteriormente ode 2001. A celebra9ao do ano Europeu da SHST em 

1992, principalmente no domfnio da sensibiliza9ao. A activa9ao do Conselho Nacional 

de Higiene e Seguran9a do Trabalho tambem em 1992 (reactivado pelo acordo de 

1991). Este havia sido criado pela Resolu9ao do Conselho de Ministros n° 204/82, de 16 

de Novembro, mas encontrava-se desactivado. 

No Plano Normativo, a transposi9ao da Directiva-Quadro no 89/391/CEE para o nosso 

direito intemo em 1991. A regula9ao da organiza9ao das actividades de SHST nas 

empresas em 1994 e a transposi9ao sistematica de Directivas especiais neste domfnio. 

No plano lnstitucional, a cria9ao do IDICT em 1993 (actualmente chama-se ACT -

Au tori dade para as Condi96es de Trabalho ). 

No Plano da Dinamiza9ao das Politicas de SST, podemos salientar o sistema de apoios 

publicos a projectos na area da SHST (iniciado em 1992). 
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No Plano do Desenvolvimento dos Recursos de Prevenr;ao, evidenciamos o sistema de 

Certificar;ao Profissional dos Tecnicos de seguranr;a e higiene do trabalho (Decreto-Lei 

n° 110/2000, de 30 de Junho). 0 sistema de Acreditar;ao das empresas prestadoras de 

servir;os externos de SHST (actualmente previsto na Lei n° 102/2009, de 10 de 

Setembro). 

Sendo as condir;6es de trabalho urn domfnio vasto e complexo devido a multiplicidade 

de variaveis existentes do proprio trabalho e a instabilidade das mesmas, a nor;ao de 

condir;6es de trabalho foi evoluindo ao longo dos tempos (Jardilier, 1989). 0 quadro 

normativo nao sendo imune a tais desenvolvimentos foi progressivamente enriquecendo 

ate se tornar na actualidade num verdadeiro direito de saude e seguranr;a no meio do 

trabalho. Este esta directamente relacionado com a nor;ao de melhoria das condir;6es de 

trabalho num sentido abrangente do termo (Dias, et al, 2007). 

Tambem tern contribufdo para uma melhoria nas condir;6es de trabalho e da SHST a 

fundar;ao de diversas Instituir;6es que tern como principal missao promover a SST dos 

Estados membros da EU, como a Agencia Europeia para a SST, a Fundar;ao para a 

Melhoria das Condir;6es de Trabalho e os seus Institutos com competencias especfficas. 

As estrategias Comunitarias nomeadamente, as estrategias de 2002-2006 e 2007-2012, 

tern sido urn forte impulso para as estrategias nacionais neste domfnio da SST. A 

estrategia nacional de SST de 2008-2012 e as medidas que esta possui, tern como 

principal objectivo dar urn precioso contributo para a melhoria das condir;6es de 

trabalho e da SST no nosso Pafs diminuindo a sinistralidade !aboral e as doenr;as 

profissionais (ACT, 2008). 
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3. - Modelo de analise e hipoteses de investiga~iio 

0 nosso modelo baseia-se na bibliografia e na legisla~ao consultada no Capftulo I e II. 

Diversos autores consideram que as condi~oes de trabalho abarcam diversos factores. No 

conceito de condi~oes de trabalho encontramos os factores intrfnsecos e extrfnsecos ao 

mesmo, quer ao nfvel do conteudo do trabalho, da envolvente organizacional e da gestao 

estrategica neste ambito por parte das organiza~oes (Gollac e Volkof, 2000; Castillo, 2003; 

Castelles, 1998; Kovacs, 2000; Roos, 1997). Outro factor eo dialogo social nomeadamente, 

a participas;ao, envolvimento e consulta aos trabalhadores (Stewart, 1998; Gra~a, 2004; 

Dessler, 2006; Goguelin e Curry, 2003) na implementa~ao de praticas de seguran~a e saude 

no trabalho nos seus locais de trabalho e nas suas empresas. "Estes trabalhadores devem ter 

uma participa~ao activa e ser consultados e ouvidos. Podem sugerir melhorias nas suas 

condi~oes de trabalho e na promo~ao da SHST" (Lei 102/2009, de 10/9). 

Colocamos como hip6tese a existencia de uma rela~ao positiva entre as percep~oes dos 

trabalhadores inquiridos neste estudo e os fndices de sinistralidade (fndice de frequencia, 

fndice de gravidade e fndice de avalia~ao de gravidade). Estes indicadores irao reflectir o 

numero de acidentes de trabalho e dias perdidos com incapacidade por acidente de trabalho, 

e o consequente aumento da taxa de absentismo com todos os aspectos negativos e 

contraproducentes que esta situa~ao provoca a competitividade das empresas (Correia, 

2000). 

0 modelo de analise apresentado pretende reflectir os factores e as dimensoes que podem 

contribuir para a melhoria das condi~oes de trabalho e para as polfticas e pnlticas de SST em 

uso e a percep~ao das mesmas pelos trabalhadores respondentes ao nosso inquerito 

questionario. 

Este modelo sugere que a rela~ao entre as condi~oes de trabalho e as praticas de SST em 

vigor influenciam directamente os fndices de sinistralidade I aboral ( cf. figura 8). Podemos 

mesmo afirmar que "o custo da niio prevenr;iio e muito superior ao custo da prevenr;iio" 

(Cooper, 2000:77). Neste sentido, o estudo das variaveis do presente modelo visa a 

compreensao e caracteriza9ao de alguns factores e processos intervenientes no 

desenvolvimento de melhores condi~oes laborais, que se reflectem nos seus racios sociais de 

desempenho, nomeadamente no que diz respeito a SST. 
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Figura 8 - Modelo de analise proposto 

Melhores 
Factores Intrinsecos ao 
conteudo do trabalho 

(FI) 

Melhores 
Factores Extrinsecos 
ao proprio trabalho 

(FE) 

Maior 
Participa~iio, Consulta 

e Envolvimento dos 
trabalhadores (PCE) 

Melhoria na Percep~ao dos Trabalhadores das suas Condi~oes de 
Trabalho e das Praticas de SST vigentes no seio das suas Organiza~oes 

Melhoria dos indices de Sinistralidade Laborais 

Fonte: Responsabilidade do autor 

0 modelo de analise acima descrito refere alguns dos factores que contribuem para a 

melhoria da percep<;ao dos trabalhadores das suas condi<;oes de trabalho, nomeadamente os 

factores intrinsecos (FI) e extrinsecos ao trabalho (FE), assim como a participa<;ao, 

envolvimento e consulta dos trabalhadores (PCE) no dominio da SHST. Estes factores 

abarcam diversas dimensoes, nomeadamente aspectos organizacionais, ambientais, humanos, 

tecnicos, materiais, entre outros. E o conjunto de todas estas dimensoes que sao provenientes 

das condi<;oes de trabalho e das praticas de SST que vao influenciar a percep<;ao dos 

trabalhadores. Vamos procurar analisar se existe uma correla<;ao directa com os referidos 

indices de sinistralidade nas suas organiza<;oes. 

As hip6teses de investiga<;ao tern assim o intuito de analisar qual o contributo da melhoria 

das condi<;oes de trabalho e das praticas de SST em vigor para a percep<;ao dos respondentes 

sobre estas, correlacionando estas percep<;oes sobre os factores que as condi<;oes de trabalho 

e a SST abarcam com os indices de sinistralidade vigentes nas oito organiza<;oes analisadas, 

tendo como referendal os anos de 2006, 2007 e 2008. 
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3.1. Hipoteses de estudo 

Hipotese 1 - Quanto melhor forem as condi96es de trabalho e as pniticas de SST na 6ptica 

de todos os trabalhadores respondentes das empresas inquiridas, menor serao os seus fndices 

de sinistralidade. 

Hipotese 2- Na percep9ao dos trabalhadores, a empresa que possui melhores condi9oes de 

trabalho e melhores pnlticas de SST e aquela que possui urn menor fndice de frequencia 

(menos acidentes de trabalho), gravidade (menos dias perdidos) e fndice de avalia9ao da 

gravidade (media de dias perdidos por acidente de trabalho). 

Hipotese 3 - Os factores das condi9oes de trabalho e da SST que mais contribuem para a 

melhoria dos fndices de sinistralidade nas empresas estudadas sao os factores intrfnsecos. 

Hipotese 4 - Tendera a existir uma correla9ao positiva nas empresas que possuem urn maior 

numero de trabalhadores com melhores habilita9oes escolares e uma maior antiguidade, com 

a diminui9ao dos indices de sinistralidade. 
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3.2. Metodologia e tecnicas de investiga~iio utilizadas 

A recolha de dados foi obtida atraves de uma triangula<_;ao de varias fontes, nomeadamente: 

inquerito por questiomirio, entrevistas individuais e analise de documenta<_;ao sobre as oito 

empresas analisadas. 

Temos urn estudo comparativo em oito empresas que num primeiro momento incidiu ao 

nivel de analise individual. Procun1mos caracterizar as percep<_;6es que os trabalhadores tern 

das suas condi<_;6es de trabalho e principalmente da SHST em uso nas suas organiza<_;oes, 

atraves da aplica<_;ao de urn inquerito por questionario (apendice 2). 

Num segundo momento, analisamos os relat6rios de actividades de SHST dos ultimos tres 

anos (2006, 2007 e 2008), cujo objectivo foi recolhermos alguns indicadores de desempenho 

de SHST, em particular, os indices de sinistralidade, nomeadamente os indices de frequencia 

(que representa o numero de acidentes de trabalho ocorridos), gravidade (que representa o 

absentismo devido a esses acidentes) e avalia<_;ao da gravidade (que representa o numero de 

dias perdidos, em media, por acidente ). 

Entrevistamos ainda, atraves de urn guiao semi-estruturado (apendice 3) os Responsaveis de 

Seguran<_;a destas empresas, com vista a recolhermos alguma informa<_;ao sobre a 

caracteriza<_;ao e descri<_;ao das Organiza<_;6es que foram objecto do nosso estudo. 

3.3. Amostra 

3.3.1. Caracterizafiio da amostra 

E de referir neste passo a questao da defini<_;ao da amostra. 0 inquerito por questionario 

dirigiu-se aos trabalhadores destas oito empresas supra-referidas. Os respondentes foram 

trabalhadores que exerciam a sua actividade na area produtiva/operacional. Acreditamos que 

nao e conditio sine qua non para a validade de uma investiga<_;ao que ela se baseie numa 

amostra que cumpra todos os requisitos estatfsticos de representatividade, pelo que em nossa 

opiniao, bern como na de outros, "e necessario substituir a no<_;ao global de 

representatividade por uma no<_;ao mais ampla, a de adequa<_;ao da amostra aos objectivos 

estabelecidos" (Ghiglione e Matalon, 1992:59). 
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Assim, no caso concreto deste estudo nao existe a pretensao de que a amostra em analise seja 

representativa. Pretende-se sim que a amostra se adeque aos objectivos pretendidos. E neste 

caso isso parece verificar-se, no sentido em que a amostra cobre urn leque amplo de 

empresas onde as condi~oes de trabalho sao mais penosas e onde os riscos profissionais sao 

mais prementes, nomeadamente em seis empresas industriais transformadoras, uma empresa 

industrial extractiva e uma empresa de repara~ao de bens pessoais e domesticos 

(nomeadamente a repara~ao de telem6veis). 

Estas empresas analisadas sao de varias dimensoes o que permitira reflectir sobre as questoes 

que orientam este projecto - inter-rela~ao entre as condi~oes de trabalho e as praticas de 

seguran~a e saude no trabalho vigentes e a repercussao destas nos Indices de sinistralidade 

nas respectivas empresas, independentemente da sua dimensao em termos de recursos 

humanos. 

Utilizou-se uma amostra de conveniencia constitufda por 385 trabalhadores com fun~oes na 

area produtiva/operacional. 0 nosso criterio de selec~ao dos participantes foi pertencerem a 
area da empresa supra-referida (os trabalhadores da area administrativa, 6rgaos de gestao, 

etc, foram exclufdos sob pena das suas opinioes poderem originar enviesamento dos dados ). 

A nossa amostra esta caracterizada no quadro 15, onde apresentamos o numero de 

respondentes versus o numero de trabalhadores da area produtiva/operacional. No quadro 16 

e apresentada uma amostra por fun~oes da area que eram os respondentes em cada uma das 

oito empresas. No quadro 17 (Capitulo 4) esta o universo total destas empresas. 

Por razoes de confidencialidade e para preservar o anonimato das mesmas, optou-se por 

identificar as empresas participantes ao Iongo deste trabalho atraves de uma letra do alfabeto 

(empresa A, B, C, etc) atribufda de acordo com a ordem de recolha dos dados. 
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Quadro 15 - Numero de trabalhadores do sector da produ9ao versus respondentes 

EMPRESAS ACTIVIDADE Trabalhadores do Amostra % 

Sector da Produyilo (n) 
' 

A Fabrica9iio de Cimento 137 62 45% 

B Actividades de Medinica Geral 98 56 57% 

c Fabrica9iio de outros componentes e 102 44 57% 

acess6rios para vefculos autom6veis 

D Fabrica9iio de outros produtos metalicos 42 24 57% 

diversos, n.e. 

E Repara9iio de outros bens de uso pessoal e 138 92 67% 

domestico 

F Fabrica9iio de estruturas de construyiio 41 30 73% 

metalicas 

G Actividades de engenharia e tecnicas afins 56 37 66% 

H Fabrica9iio de aparelhos e de equipamentos 101 40 40% 

para comunicay6es 

TOTAL , L, 715 385 54% 

Quadro 16- Amostra por fun9ao dos respondentes ao questiom1rio 

iEMPRESAS '· " . ·' -·>·>·, .' :· 
,, Fun9~0 na Organizayiio versus Numero de Respondentes Respondentes 

A Oficial de Pedreira - 22 

Oficial de Expedi9iio - 22 62 

Tecnico de Manuten9iio - 18 

B Operador de Maquinas - 33 56 

Serralheiro de Manutenyiio Industrial - 23 

c Operaria de Prensa- 32 44 

Operador de Manuten9iio - 12 

D Soldador- 8 24 

Tecnico de Produ9iio - 16 

E Operador Especializado - Repara9iio - 54 92 

Operador Especializado - Logfstica - 38 

F Serralheiro Tubista - 17 30 

Soldador- 13 

G Electricista de Montagens lndustriais- 21 37 

Serralheiro - Produ9iio - 16 

H Engenheiro de Telecomunicay6es - 11 40 

Tecnico de Telecomunicay6es - 29 

TOTAL I 'd ·.·· 
.. ... .'·: .. ·' 

.· : 385 
'./ . 
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3.4. Procedimento 

As cartas foram enviadas para as empresas a solicitar o estudo (ver apendice 7) durante o 

mes de Outubro de 2008. Foram enviadas cartas para 15 empresas mas apenas 8 empresas 

permitiram o referido estudo. 

As entrevistas aos Responsaveis de Seguran~a foram realizadas durante os meses de Mar~o e 

Abril de 2009. 0 inquerito por questionario foi respondido pelos trabalhadores no periodo de 

22 de Maio a 16 de Novembro de 2009. Os participantes foram informados da 

confidencialidade das respostas quer a nivel dos individuos quer das organiza~oes. A analise 

dos relat6rios de actividades de SHST foram realizados durante os meses de Novembro de 

2009 a Dezembro de 2009. 

3.5. Medidas 

3.5.1. 0 inquerito por questionario 

Urn dos instrumentos metodol6gicos a que se recorreu foi o inquerito por questionario 

(apendice 1). 0 inquerito e a tecnica de constru~ao de dados que mais se compatibiliza com a 

racionalidade instrumental e tecnica que tern predominado nas ciencias e na sociedade em 

geral. "( ... ) A sua natureza quantitativa e a sua capacidade de 'objectivar' informa~ao 

conferem-lhe o estatuto maximo de excelencia e autoridade cientffica no quadro de uma 

sociedade e de uma ciencia dominadas pela 16gica formal e burocratico-racional, mais 

apropriada a capta~ao dos aspectos contabilizaveis dos fen6menos" (Almeida e Pinto, 

1990:167). 

A analise descritiva consiste no estudo das caracterfsticas nao uniformes das unidades 

observadas ou experimentadas (neste caso empresas). 

Para a analise dos dados do inquerito por questionario foi utilizado o programa estatfstico 

para as ciencias sociais - SPSS(vt 7)· As principais tecnicas que foram utilizadas na analise 

foram: 

• Analise descritiva; 

• Analise de componentes principais; 

• Analise factorial- alfa de cronbach (consistencia intema); 

• Correla~ao; 
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• Analise de variancia - anova. 

A analise descritiva dos dados permitiu identificar o m1mero de observa~oes de cada celula 

(counts), as frequencias esperadas na situa~ao de independencia entre duas varhiveis 

(expected counts), as percentagens em linha (row percentages) e em coluna (columns 

percentages). A analise descritiva foi utilizada ainda para descrever os dados atraves de 

indicadores chamados estatisticas, como e o caso da media (dada pelo somat6rio das n 

observa~oes dividido porn), da moda (corresponde ao valor que registou maior numero de 

observa~oes) e da mediana (corresponde ao valor acima e abaixo do qual se registou metade 

das observa~oes) (Maroco e Bispo, 2003). 

Ap6s revisao da bibliografia construimos uma versao inicial do questionario que foi aplicado 

a seis pessoas com vasta experiencia na area produtiva em duas das empresas estudadas com 

diferentes niveis de escolaridade e que seriam potenciais respondentes ao questionario. Este 

pre-teste permitiu obter informa~ao sobre o tempo de preenchimento (em media 15 minutos). 

Permitiu ainda averiguar sobre a compreensao dos itens dos questionario e adequar a 

linguagem ao grupo e ao contexte. As respostas, comentarios e sugestoes de altera~oes (i.e. 

face a organiza~ao do questionario, a sua estrutura e linguagem utilizada) obtidas neste pre

teste permitiram-nos rever o questionario e assim conseguirmos uma versao final mais 

pr6xima da realidade. 

As escalas de resposta originais foram harmonizados numa escala de resposta tipo Likert de 

5 pontos para a maioria das variaveis. 0 questionario aplicado fez-se acompanhar de uma 

folha de rosto (cf. apendice 2) que indicava os objectives do estudo, a sua confidencialidade 

eo seu anonimato. Por fim, solicitava e agradecia a participa9ao dos inquiridos. 

0 questionario que foi utilizado esta subdividido em quatro partes. A primeira inclui trinta e 

tres questoes com vista a recolhermos informa96es relativamente a aspectos intrfnsecos, ou 

seja, relativamente ao conteudo do trabalho dos respondentes. A segunda parte do 

questionario inclui quarenta e cinco questoes considerando os aspectos extrfnsecos ao 

trabalho e as condi96es de SHST vigentes. A terceira parte tern como objective principal 

aferir as opinioes dos inquiridos sobre o dialogo social/participa9ao existente, nomeadamente 

no que diz respeito as condi96es de trabalho e a SHST e e constitufda por dez questoes. 

No total, integram o questionario 88 questoes fechadas e uma questao aberta. 
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participantes em estudo (e.g., sexo, idade), bern como da sua situa~ao relativamente-~ 

organiza9ao (e.g., antiguidade na empresa, o seu vinculo contratual, o seu horario de 

trabalho, fun~6es de chefia. Poi solicitado ainda, a categoria profissional e o sector onde 

trabalham). 

A analise que se segue foi elaborada com base no software estatfstico, Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS)(vl?J. Poi considerado para as devidas interpreta~oes a=0.05. 

Os tres factores em estudo (Pactores Intrfnsecos; Pactores Extrfnsecos; Participa~ao Consulta 

e Envolvimento dos trabalhadores) encontram-se designados nos outputs em PI_total, 

PE_total e PCE_total, respectivamente. Resultam do somat6rio dos scores obtidos nos itens 

que representam cada urn dos factores. Como foi relatado ao Iongo da investiga~ao os tres 

factores descritos sao provenientes das Condi~oes de Trabalho, i.e., num paradigma macro o 

conjunto das tres dimensoes retrata o que abarca o conceito de condi~oes de trabalho 

(nomeada CT nos respectivos outputs) e as pniticas de SST. 0 Pl_total, PE_total e 

PCE_total, em cada empresa resultam de urn valor medio, na medida em que temos 

diferentes dimensoes de amostras em cada uma das oito empresas estudadas. 

3.5.2. Validade de constructo 

A gestao das condi~oes de trabalho e as praticas de SHST foram avaliadas pela analise 

factorial explorat6ria (APE). Na analise multivariada, entre as tecnicas estatfsticas que 

podem tratar da dependencia ou da interdependencia das variaveis, temos, entre outras, a 

analise de componentes principais (Hill e Hill, 2005). 

A analise de componentes principais "e uma tecnica explorat6ria multivariada que 

transforma urn conjunto de vari<'iveis correlacionadas num conjunto menor de variaveis 

independentes, combina~oes lineares das variaveis originais, designadas por componentes 

principais" (Maroco, 2007:329). A principal vantagem deste tipo de analise e a redu~ao da 

complexidade dos dados, ou seja, a analise de componentes principais permite resumir 

informa~ao de varias variaveis correlacionadas (redundantes) em uma ou mais combina~oes 

lineares independentes (componentes principais). A analise factorial explorat6ria (APE) e 

uma "tecnica de analise explorat6ria de dados que tern por objectivo descobrir e analisar a 

estrutura de urn conjunto de variaveis interrelacionadas de modo a construir uma escala de 
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medida para factores que de alguma forma controlam as varh1veis originais" (Maroco, 

2007:361). 

Existem dois tipos de analise factorial: a analise factorial explorat6ria (as rela96es entre as 

diversas variaveis sao analisadas sem se determinar ate que ponto os resultados se ajustam a 

determinado modelo) e a analise factorial confirmat6ria (compara a solu9ao encontrada com 

a solu9ao que constitui a hip6tese). 

A analise factorial exige que haja urn grau de correla9ao razoavel entre os itens a 

factorializar e que a matriz das correlac96es na popula9ao nao seja identidade. Os testes de 

Keiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett testam, respectivamente, 

estes dois requisitos. 

Cumpridos os requisitos, seguidamente tern de se identificar o numero de factores a extrair. 

Ha do is metodos identificados na literatura: o criterio de Kaiser (que retem factores com 

eigenvalue superior a 1.0) e o scree plot (que analisa a propor96es de eigenvalues ao Iongo 

das possfveis solu96es factoriais, 1 factor ate ao limite matematico criado pelo m1mero de 

itens sob analise). 

Para avaliar a validade da AFE utilizou-se o criterio KMO, sendo o seu valor analisado de 

acordo com as recomenda96es relativamente a analise factorial de Maroco (2007). Poi 

observado urn de acordo com o autor anteriormente referido, este e urn 

valor no intervalo de c assifica9ao de Excelente. Adicionalmente, o teste de Esfericidade de 

Bartlett apresenta uml p-value<0,001l concluindo que as variaveis estao correlacionadas 

significativamente (Pestana e Gageiro, 2005). 0 KMO e o teste de esfericidade de Bartlett 

sao urn pre-teste a base de dados para avaliar a adequa9a0 da analise factorial daqueles 

dados. 

151 



Concep9lies e Percep9lies sobre as Condi9lies de Trabnlho: estudo compnrntivo com n sinisll'lllidndc lnbol'lll em cmprcsns Portugucsns 

A analise factorial e uma tecnica de analise de dados que tern por objectivo descobrir e 

analisar a estrutura de urn conjunto de variaveis inter-relacionadas de modo a construir uma 

escala de medida por factores/dimensoes. "De certo modo, a analise factorial, junta o que e 
comum e afasta o que e diferente" (Pestana e Gageiro, 2005: 45). 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

Df 

Sig. 

(.g~ 

.~ 12624,263 

3741 

,000 

····································································~ 

Valor de KMO Recomenda9ao relativamente a APE 

] 0,9- 1,0] Excelente- 0,927 

] 0,8 -0,9] Boa 

] 0,7- 0,8] Media 

] 0,6- 0,7] Mediocre 

] 0,5 -0,6] Mau mas ainda aceitavel 

~0,50 Inaceitavel 
....................•...................................•...........•. 

Fonte: Maroco (2007: 131). 
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3.5.3. KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling Adequacy. ,927 

Bartlett's Test of Sphericity I Approx. Chi-Square 12624,263 

Df 3741 

I Sig. ,000 I 

3.5.4. Hipoteses estatisticas 

HO - Hip6tese nula. Assumida como verdadeira ate prova significativa em contn1rio. 

Hl - Hip6tese altemativa a HO. 

Decisao 

Rejeitamos HOse sig = p-Value <a (Rejeitamos a hip6tese nula se o Sig que eo "mesmo" 

que o p-value for menor ou igual a alfa). 

0 alfa (!!} e o nfvel de significancia. Quando se toma uma decisao ( estatfstica) pode errar-se, 

isto e, tomar a decisao errada. Na estatfstica conseguimos quantificar a probabilidade de 

tomar a decisao errada (teoria de Neyman & Pearson). Trabalhamos "normalmente" em 

ciencias sociais com urn alfa (a) = 0,05. Ou seja, uma probabilidade de erro de 5% 

3.5.5. Teste de Esfericidade (Bartlett's Test of Sphericity) 

A hip6tese nula HO diz-nos o seguinte: as variaveis nao estao correlacionadas 

significati vamente. 

A hip6tese altemativa Hl: Diz-nos o contrario, que as variaveis estao correlacionadas 

significativamente. 

- Relembrando a regra para decisao: Rejeitamos HOse sig = p-Value <a 

- Vamos ao "output" e retiramos o valor de Sig, ou seja, Sig ,000 - o Sig tern o valor de zero. 

- 0 alfa (a)= 0,05. 

- Substituindo estes valores na regra temos: 

Sig = 0 = p-Value <(a)= 0,05. 0 valor de sig que e zero e menor que alfa que e 0,05. Logo, 

rejeitamos HO. 
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...,. A hip6tese nula HO dizia-nos que as variaveis nao estao correlacionadas significativamente . 

...,. Ora rejeitando esta afirmas;ao, conclufmos que as variaveis estao correlacionadas 

significativamente (Maroco, 2007). 

3.5.6. Fidelidade 

Para avaliar a fidelidade recorreu-se ao procedimento estatfstico: consistencia interna 

utilizando como medida o alfa de Cronbach ( cf. apendice 4 ). 0 instrumento em estudo 

encontra-se dentro da categoria das provas de resposta tfpica sendo considerado como valor 

mfnimo para a exactidao da medida efectuada 0,70 (Pereira, 2008). Procedeu-se a analise 

para a totalidade dos itens e de igual modo, a analise individual para cada uma das tres 

dimensoes (Factores Intrfnsecos; Factores Extrfnsecos; Participas;ao Consulta e 

Envolvimento dos trabalhadores). Ressalve-se que no instrumento original (Questionario) os 

Factores Extrfnsecos englobavam na sua descris;ao 45 itens, contudo, dois itens foram 

posteriormente codificados como urn unico item (item 4.29 e 4.29.1). Assim, nesta dimensao 

foram contemplados 44 itens. Da mesma forma, a dimensao Participas;ao Consulta e 

Envolvimento dos trabalhadores ostentava urn item de resposta aberta (item 6), requerendo 

uma analise de cariz qualitative e portanto nao contemplada nesta propriedade. 

Segundo Pereira (2008) urn born metodo de avalias;ao e aquele que assegura algumas 

qualidades psicometricas, nomeadamente a Fidelidade. Esta, significa, que a qualidade em 

garantir com urn determinado grau de confians;a, a exactidao da medida efectuda. Ou seja, 

que mes;a na realidade o atributo/factor pretendido. Neste estudo, o objective e medir/avaliar 

os Factores Intrfnsecos, Extrfnsecos e Participas;ao, Consulta e Envolvimento. De uma forma 

geral, que consiga medir as condis;oes de trabalho/pniticas de SST. 
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Para avaliar a Fidelidade, recorreu-se ao procedimento estatfstico: Consistencia interna, 

utilizando como medida o alfa de Cronbach, considerando que o instrumento utilizado 

tivesse como valor mfnimo para a exactidao da medida efectuada- 0,70 (Maroco, 2007). 

Tabela 1 - Consistencia intema das medidas efectuadas 

alta de N12• de 

Cronbach it ens 

Factores lntrfnsecos ~ 33 

Factores Extrfnsecos 0,946 44 

Participa9ao, Consulta e 

Envolvimento dos 0,902 10 

trabalhadores 

lnstrumento (Total) 0,959 87 

Segundo a Tabela 1, constamos que o valor de alfa de Cronbach quer para a globalidade do 

instrumento quer em cada uma das dimensoes apresenta urn valor superior ao recomendavel 

de 0, 7, garantindo assim a exactidao da medida. 

Poi de igual modo averiguado potenciais ganhos significativos (> 5%) no valor de alfa de 

Cronbach com a eliminas;ao de eventuais itens menos consistentes, algo nao verificado neste 

estudo. 

3.5.7.- Sensibilidade 

A Sensibilidade e a capacidade que o teste ( questionario) tern em descriminar os sujeitos 

segundo o(s) factor(es) que estao a ser avaliados. 

A forma de determinarmos a Sensibilidade pode ser efectuada atraves do Teste de 

Normalidade de Kolmogorov- Smimov (K-S). As hip6teses estatfsticas deste teste sao: 

HO -A variavel/factor tern distribuis;ao normal; 

Hl- A variavel/factor nao tern distribuis;ao normal. 

De acordo com a regra de decisao que vimos anteriormente: 

Rejeitamos HO se sig = p-Value < a e a = 0,05 
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Tabela 2 - Teste da normalidade 

Tests of Normality 

Shapiro-WIIk 

Statistic Of Of Sig. 

Fl_total ,053 385 ,993 385 ,060 

FE_ total ,051 385 ,986 385 ,080 

PCE_total ,070 385 ,977 385 ,069 

CT ,049 385 ,993 385 ,072 

a. Lilliefors Significance Correction 

Para os Factores Intrfnsecos, o Sig = p = 0,109 > 0,05, logo nao rejeitamos HO. Conclufmos 

que tern uma distribui9ao normal; 

Para os Factores Extrfnsecos, o Sig = p = 0,194 > 0,05," 

" " "· 
' 

" " 

Para os Factores da Participa9ao, Consulta e Envolvimento, o Sig = p = 0,095 > 0,05, 

" " " " " " 

" 

" 

Verificamos que a normalidade e garantida em cada uma das dimensoes, e na totalidade do 

instrumento. 

K-S PFI_total =10,109,f-S PFE_total =8 K-S PPcE_totai =10,095le K-ScT~ 

3.6. Entrevistas semi-directivas 

Para caracterizar as empresas no que diz respeito ao seu historial, missao, valores, processo 

produtivo, produtos, servi9os, recursos humanos e pn1ticas de SHST, realizou-se uma 

entrevista semi-directiva (apendice 3) a cada urn dos Responsaveis de Seguran9a. 

3.7. Analise dos Relat6rios de Actividades de SHST (2006, 2007 e 2008) 

Esta analise das oito empresas encontra-se no Capitulo 5. Ver exemplo do Relat6rio de 

Actividades de SHST no anexo 1. 
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4. Caracteriza~ao das empresas analisadas 

Como referimos anteriormente, o nosso estudo incide sobre oito empresas. A selec~ao destas 

empresas teve subjacente o prop6sito de estarmos perante organiza~oes cujos trabalhadores 

respondentes aos inqueritos por questionario estarem expostos no exercicio das suas fun~oes 

a riscos profissionais de elevada magnitude, nomeadamente por termos incidido o estudo 

apenas a trabalhadores da area produtiva/operacional e, nomeadamente por estas empresas se 

inserirem em ambiente industrial (on de os acidentes de trabalho em Pmtugal sao mais 

frequentes ). 

Apresentamos alguns elementos sobre a caracteriza~ao s6cio-demografica dos respondentes 

(n=385), assim como a caracteriza~ao das empresas estudadas, como a sua actividade 

principal, a dimensao da mesma em termos de recursos humanos, a sua missao, valores, 

assim como outras informa~oes que de algum modo nos proporcione urn conhecimento mais 

apropriado das respectivas empresas. 

Analisamos seis empresas da industria transformadora, uma empresa da industria extractiva e 

uma empresa de repara~ao de bens domesticos e pessoais (repara~ao de telem6veis). 

Como mostra o quadro no 18 todas as empresas sao PME's, na medida em que nenhuma das 

empresas analisadas possuem mais de 250 trabalhadores nos termos da defini~ao dada pelo 

Decreto-Lei no 372/2007, de 6 de Novembro. 

Para a analise das entrevistas utilizou-se a analise dos discursos. Esta analise foi feita para 

"restituir o sentido dos textos, das mensagens, das comunica~oes. Ela pode eventualmente 

permitir captar, nao apenas a informa~ao explfcita dessas mensagens ( os seus «geradores» 

semi6ticos ), bern como fornecer indica~oes sobre a articula~ao dos geradores com os lugares 

sociais da sua produ~ao" (Almeida e Pinto, 1990:96). 
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Quadro 17 Numero total de trabalhadores versus trabalhadores da area 
produtivafoperacional 

EMPRESAS ACTIVIDADE Total Trabalhadores 

de da Area % Amostra % 

Trabalhadores Produtiva (n) 

A Fabrica~ao de Cimento 218 137 63% 62 45% 

B Actividades de Medinica 149 98 66% 56 57% 

Geral 

c Fabrica~ao de outros 154 102 66% 44 57% 

componentes e acess6rios para 

vefculos autom6veis 

D Fabrica~ao de outros produtos 49 42 86% 24 57% 

metalicos diversos, n.e. 

E Repara~ao de outros bens de 172 138 80% 92 67% 

uso pessoal e domestico 

F Fabrica~ao de estruturas de 47 41 87% 30 73% 

constru~ao metalicas 

G Actividades de engenharia e 67 56 84% 37 66% 

tecnicas afins 

H Fabrica~ao de aparelhos e de 237 101 40% 40 40% 

equipamentos para 

comunica~6es 

TOTAL I'' : 
f: :', Y, 

1093 715 65% 385 54% 

Podemos verificar pelo quadro supra-referido o numero de trabalhadores da area 

produtivafoperacional e a respectiva percentagem em rela9ao ao total de trabalhadores que 

cada empresa possui. Dos 1093 trabalhadores das oito empresas, 715 (65% ) trabalham no 

sector da produ9ao. 

Tambem evidenciamos o numero de respondentes (385) ao nosso inquerito por questiomirio 

e a percentagem (54%) em rela9ao ao universo que pretendfamos inquirir. 
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4.1. Caracteriza-;ao socio-demograflca dos respondentes 

Em rela9ao ao genero temos uma maior percentagem de trabalhadores masculinos, ou seja, 

64,2%, contra apenas 35,8% de mulheres. Esta maior incidencia dos homens pode-se 

explicar pelo publico-alvo respondente exercer a sua actividade numa area mais propensa ao 

genero masculino, nomeadamente na area produtiva/operacional. 

Genera 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Masculino 247 64,2 64,2 64,2 

Feminino 138 35,8 35,8 100,0 

Total 385 100,0 100,0 

0 nfvel etario mais premente situa-se entre 31-45 anos com 39%, seguido da faixa etaria 

entre 25-30 anos com 25,5%. Dos 385 respondentes, apenas urn trabalhador tern idade 

inferiror a 18 anos. 

I dade 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ate 18 anos 1 ,3 ,3 ,3 

De 19 a 24 anos 36 9,4 9,4 9,6 

De 25 a 30 anos 98 25,5 25,5 35,1 

De 31 a 45 anos 150 39,0 39,0 74,0 

De 46 a 55 anos 66 17,1 17,1 91,2 

De 56 a 65 anos 34 8,8 8,8 100,0 

Total 385 100,0 100,0 

Em termos contratuais temos 38,4% dos inquiridos com contrato de trabalho a termo certo e 

61,6% com vfnculo !aboral permanente. Temos assim quase 113 de contratados por tempo 

indeterminado. 

Situa~ao Contratual 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A Termo 148 38,4 38,4 38,4 

Permanente 237 61,6 61,6 100,0 

Total 385 100,0 100,0 
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Analisando os dados constantes no quadro infra constatamos que a antiguidade nao e muito 

elevada, pois mais de metade dos respondentes tern uma antiguidade ate 5 anos. Entre 1 e 5 

anos temos 36,1% e com menos de 1 ano temos 20,3%. Com mais de 15 anos temos 16,1%, 

que e a apenas a terceira faixa etaria mais representativa dos inquiridos. 

Antiguidade 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Menos que 1 ano 78 20,3 20,3 20,3 

Entre 1 e 5 anos 139 36,1 36,1 56,4 

Entre 5 e 1 0 anos 59 15,3 15,3 71,7 

Entre 11 e 15 anos 46 11,9 11,9 83,6 

Mais de 15 anos 62 16,1 16,1 99,7 

Missing System 1 ,3 ,3 100,0 

Total 385 100,0 100,0 

Em rela~ao as habilita~6es escolares verifica-se uma forte concentra~ao nos trabalhadores 

que possuem entre 10 e 12 anos de escolaridade que correspondem a 38,4%. Os respondentes 

que tern entre 7 e 9 anos de escolaridade correspondem a 31,7% . Seguidamente temos os 

trabalhadores que possuem licenciatura!bacharelato (17,4%). 

Habilita~oes Escolares 

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Menos que 4 anos de 6 1,6 1,6 1,6 

escolaridade 

Inferior a 6 anos de 33 8,6 8,6 10,2 

escolaridade 

Entre 7 e 9 anos de 122 31,7 31,9 42,1 

escolaridade 

Entre 10 e 12 anos de 148 38,4 38,7 80,9 

escolaridade 

Bacharelato/Licenciatura 67 17,4 17,5 98,4 

Outros 6 1,6 1,6 99,2 

Missing System 3 ,8 ,8 

Total 385 100,0 100,0 
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No que diz respeito ao hon1rio de trabalho, o honirio fixo e predominante com 69,9% dos 

respondentes. A isen~ao de hon1rio de trabalho com 8,8%, o honirio irregular com 8,6% e os 

tumos rotativos com 8,1 %, sao os horarios que se destacam seguidamente (principalmente 

porque algumas empresas tern uma labora~ao contfnua durante 24 horas). 

Horario de Trabalho 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Horario Fixo 269 69,9 69,9 69,9 

Horario Irregular 33 8,6 8,6 78,4 

Turnos Fixes 13 3,4 3,4 81,8 

Turnos Rotativos 31 8,1 8,1 89,9 

lsen9ao de Horario 34 8,8 8,8 98,7 

Turno Diurno 3 ,8 ,8 99,5 

Turnos Mistos 2 ,5 ,5 100,0 

Total 385 100,0 100,0 

Em rela~ao as fun~oes de chefia, apenas 14,3% que representa 55 trabalhadores possuem 

essa fun~ao contra 84,9% que diz respeito aos restantes 327 trabalhadores que nao exercem 

esta fun~ao. 

Exercfcio de fun~oes de chefia 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 55 14,3 14,4 14,4 

Nao 327 84,9 85,6 100,0 

Total 382 99,2 100,0 

Missing System 3 ,8 

Total 385 100,0 
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4.2. Empresa A 

HISTORIA 

Esta empresa tern mais de urn seculo de existencia. Tern a sua origem numa empresa 

Francesa que no infcio do seculo, nomeadamente em 1904 construiram uma fabrica de 

cimento em Portugal. Este complexo fabril e de grande dimensao e se estende por uma area 

aproximada de 450 ht dos quais 150 estao ocupados pelas instala~oes fabris, sendo a restante 

area natural. 

Em 1994 e adquirida outra empresa do mesmo sector de actividade passando a possuir mais 

duas fabricas alem da fabrica de origem. Fortemente implantada no mercado nacional o seu 

crescimento e desenvolvimento passa a partir de 2004 pela presen~a a nfvel intemacional, 

onde podemos evidenciar os seguintes pafses: Angola, Tunfsia e Lfbano. Mantendo o nucleo 

central da sua actividade, integra hoje urn conjunto de cerca de 30 empresas que operam em 

diversas areas complementares onde o seu "know how" possa ser valorizado. 

MISSAO, VISAO e V ALORES 

Este grupo pretende ser uma referenda em qualidade e custos com elevada rentabilidade e 

exemplar no comportamento social e ambiental. 

Fomecem soluc;oes e servic;os de elevada qualidade na area do fabrico de cimento e de 

materiais de construc;ao de modo compatfvel com urn desenvolvimento sustentado e de modo 

a gerar valor acrescentado para os accionistas, clientes, colaboradores e demais partes 

interessadas. 

A responsabilidade e urn dos valores mais importantes, na medida em que o valor entregue 

ao cliente depende da responsabilidade de cada colaborador. Esta realidade empresarial 

reflecte-se na definic;ao clara e objectiva das func;oes de cada trabalhador e dos seus 

objectivos devidamente alinhados com as questoes fundamentais do grupo. A inovac;ao e 

outro dos valores sempre presentes neste grupo constituindo urn exemplo na industria 

Portuguesa. 

163 



Concepy6es e Percepy6es sabre as Condiy6es de Trabalho: estudo comparntivo com n sinistrnlidndc Inborn I em cmprcsns l'ortu~ucsns 

SISTEMA PRODUTIVO/PRODUTOS/SERVI<;OS 

Esta organizas:ao dedica-se a produs:ao de clfnquer e cimento atraves de urn conjunto de 

operas:oes. 0 processo de fabrico em termos de obten9ao do componente essencial do 

cimento que e 0 clfnquer e teoricamente designado por via seca, dada a ausencia de recurso a 
adi9ao de agua para a homogeneizas:ao das materias primas. Esta fabrica onde realizamos o 

nosso estudo tern duas linhas de fabrico de clfnquer. As materias primas basicas para o 

fabrico do clfnquer sao o calcario e a marga que se obtem em pedreiras pr6prias situadas 

dentro do perfmetro fabril. Como materias primas para correc9ao da composi9ao do clfnquer 

sao utilizadas areias terrestres, 6xido de ferro e materias-primas secundarias. No plano de 

exploras:ao da pedreira sao definidos patamares com 20 metros de largura e 10 metros de 

altura. A primeira opera9ao da explora9ao e o "furacao" (furos inclinados com a altura do 

patamar) efectuada numa malha reticular 4m x 4m para a qual existem maquinas 

perfuradoras. Segue-se a introdu9ao da carga explosiva do tipo emulsao, que depois tern a 

sua expansao por detonas:ao nao-electrica devidamente temporizada. 0 material resultante 

dos rebentamentos com uma granulometria que pode irate cerca de 1m3 e carregado por pas 

carregadoras e escavadoras e transportado ate a britagem por uma frota de cami6es de 50 

toneladas cada. 0 material adquirido no exterior e armazenado, como a areia e 6xido de 

ferro. 0 material britado proveniente da pedreira, como seja o calcario e a marga tambem sao 

armazenados, neste caso, em dois silos de 10.000 t cada e em armazem polar, 

respectivamente. 

Seguidamente procede-se a moagem a cru das materias primas com especificas:oes bern 

definidas para o produto intermedio (clfnquer). Depois desta opera9ao de moagem a cru e 

transportado para os moinhos de homogeneiza9ao as diferentes camadas de cru produzido. 

Nestes moinhos sao mofdos o calcario para a produ9ao do filler que e armazenado num silo e 

depois transportado para a moagem do cimento. 0 cimento obtem-se por moagem conjunta 

do clinquer num regulador de presa (gesso) e eventualmente de outros aditivos. 0 cimento 

fabricado e obtido em duas moagens constitufdas por tres moinhos tubulares em circuito 

fechado. Por fim temos a embalagem e expedis:ao. 0 cimento pode ser ensacado em sacos de 

25 kg, 40 kg e 50 kg. Esta empresa disp6e de modemos sistemas de ensacamento e de 

empacotamento plastificado (no qual foi pioneira em Portugal), estando equipada para 

efectuar a paletiza9ao automatica e o posterior carregamento para camiao ou navio. 
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RECURSOS HUMANOS 

A popula~ao desta empresa e maioritariamente masculina considerando que a especificidade 

e exigencias das tarefas a desempenhar adequam-se mais a este genero. Possui 218 

trabalhadores e destes 189 sao homens e 29 mulheres. 

No que diz respeito a antiguidade e provavelmente por ser uma empresa com muitos anos de 

actividade, mais de metade da popula~ao ja possui mais de 50 anos, o que corresponde a 

64,7%. 

SEGURAN<;A, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 

A seguran~a e saude no trabalho sao preocupa~6es estrategicas e representam urn 

compromisso da gestao de topo com vista a preserva~ao do activo mais valioso do grupo: as 

pessoas. Esta empresa tern por esta razao investido fortemente nesta area com vista ao 

cumprimento legal, a melhoria das condi~6es de trabalho, a forma~ao, informa~ao dos seus 

trabalhadores e a implementa~ao de praticas de trabalho seguras. A natureza da modalidade 

adoptada na organiza~ao dos servi~os de seguran~a, higiene e saude no trabalho sao 

organizadas no estabelecimento em separado. 

Na actividade de seguran~a e higiene possui servi~os intemos e na actividade de medicina no 

trabalho possui servi~os extemos que sao assegurados por dois medicos do trabalho. Tern urn 

enfermeiro do trabalho e possui dois tecnicos de seguran~a certificados (com CAP). Urn 

tecnico superior de SHT (nfvel V) e urn tecnico de seguran~a de SHT (nfvel III). 

Riscos Profissionais Existentes: 

Nesta empresa os trabalhadores encontram-se sujeitos a diferentes riscos profissionais. Os 

mais frequentes sao: 

- Riscos de queda de materiais ou objectos; 

- Riscos asociados a utiliza~ao de equipamentos de trabalho ( entalamentos e esmagamentos ); 

- Riscos de queda em altura; 

- Riscos ffsicos (rufdo, temperatura, vibra~6es, radia~6es, etc); 

- Riscos electricos. 

Nota: 

A fun~ao onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes: Oficiais de Pedreira. 

Nao existem doen~as profissionais participadas. 
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4.3. Empresa B 

HISTORIA 

A funcionar desde Agosto de 1982 esta empresa esta sensivelmente a 20 minutos de Lisboa. 

Dispoe de uma unidade fabril com 13.000 m2 de area coberta numa superffcie total de 

30.000 m2. Possui ainda uma unidade industrial no norte do pafs que foi inaugurada em 

1995, com uma area coberta de 7.750 m2. 

MISSAO, VISAO e V ALORES 

E uma empresa da area da metalomecanica que procura fomecer ao cliente de uma forma 

integrada aquilo que ele necessita. Tern na sua visao e valores alguns principios 

fundamentais como sejam: empenhamento contfnuo na modemiza9ao; flexibilidade; rapidez 

e eficacia; atitude ambiental responsavel; etica no desempenho da fun9ao e valoriza~ao 

profissional. 

Sao dotados de uma tecnologia de ponta e recursos humanos qualificados procurando 

responder a urn mercado cada vez mais competitivo e exigente. Esta aposta contfnua de 

reinvestimento proporciona a esta empresa elevados fndices de produ9ao e qualidade nos 

seus produtos. Tern uma forte aposta na investiga9ao e desenvolvimento para conseguirem 

cada vez mais e melhor proporcionar algo aos clientes que lhes diferencie em rela9ao a 
concorrencia. Possuem uma Polftica de Qualidade que e assumida como parte integrante da 

polftica geral e estrategica da empresa sendo urn reflexo das orienta96es e objectivos da 

gestao. A sua Polftica de Qualidade assenta em alguns pilares: garantir a plena satisfa9ao do 

cliente atraves de uma completa identifica9ao e satisfa9ao dos requisitos legais, incluindo 

outros requisitos regulamentares aplicaveis; garantir uma resposta rapida, eficaz e com 

qualidade; promover a satisfa9ao dos colaboradores; incentivar uma atitude responsavel na 

preserva9ao do meio ambiente assim como na preocupa9ao permanente com a melhoria 

contfnua das condi96es de trabalho e das praticas de SST dos seus colaboradores e melhorar 

sistematicamente a eficacia do sistema de gestao da qualidade. 
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SISTEMA PRODUTIVO/PRODUTOS/SERVI<;OS 

A actividade industrial desta empresa assenta na concep9ao, fabrica9ao e tratamento de 

superficies de materiais metalicos. Fabrica produtos para os mercados de apoio a constru~ao 

e para OS mercados de apoio as telecomunica96es. Fabrica tambem produtos a medida dos 

clientes. 

Os principais produtos que fabrica podem ser divididos em dois sectores: 

1) Escadas e escadotes em alumfnios; escadas e escadotes em fibra de vidro; monta cargas 

cargolift; plataformas individuais rolantes; andaimes m6veis em alumfnio; andaime de 

fachada em a9o galvanizado e pranchas para andaimes. 

2) Armarios de pavimentos para exteriores; armarios de pavimento para interiores; armarios 

murais para exteriores; armarios mistos para exteriores; armarios para aplica96es especiais e 

repartidores especiais e acess6rios. 

Sendo os andaimes sin6nimos de acidentes graves na constru9ao civil e obras publicas, esta 

empresa tendo em vista contomar este problema considera todos os factores que devem ser 

analisados quando se fabrica urn andaime para que este seja urn equipamento que oferece ao 

cliente a seguran9a maxima. "Acidentes Zero" e 0 lema e objectivo que todos OS dias move 

esta empresa nos produtos que fabrica. Sao efectuados pianos de preven9ao na concep9ao de 

todos os seus produtos onde avaliam os possfveis riscos profissionais que poderao ocorrer 

durante os trabalhos com os respectivos produtos. Possuem uma vasta gama de produtos 

certificados por normas intemacionais no ambito da seguran9a. Destacamos a gama de 

escadas de alumfnio, os andaimes m6veis e as pranchas. Todos os produtos desta empresa 

possuem urn manual com instru96es de montagem. 

RECURSOS HUMANOS 

Possuem 149 trabalhadores, nomeadamente 94 homens e 55 mulheres que representam 63% 

e 37%, respectivamente. No que diz respeito a antiguidade, a faixa etaria mais comum situa

se entre os 18-49 anos com 79,8% dos trabalhadores. Com mais de 50 anos temos a restante 

popula9ao com 20,2%. 
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SEGURAN<;A, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 

A empresa oferece todo urn conjunto de espa~os sociais e infra-estruturas modernas. Tern 

uma preocupa~ao constante com a melhoria das condi~oes de trabalho perante a seguran~a e 

saude no trabalho. Alias, estas medidas ja fizeram merecer perante uma entidade 

governamental (IDICT), premios pelas suas boas praticas servindo como empresa modelo em 

Portugal. 

A natureza da modalidade adoptada na organiza~ao dos servi~os de seguran~a, higiene e 

saude no trabalho sao organizadas no estabelecimento em separado. 

Na actividade de seguran~a e higiene possui servi~os internos e na actividade de saude 

(medicina no trabalho) possui servi~os extemos que e assegurado por urn medico do 

trabalho. Possuem dois tecnicos superiores de SHT (com CAP de nivel V). 

Riscos Profissionais Existentes: 

Nesta empresa os trabalhadores encontram-se sujeitos a diferentes riscos profissionais. Os 

mais frequentes sao: 

- Riscos associados a utiliza~ao de equipamentos de trabalho (cortes, quedas de materiais); 

- Riscos electricos; 

- Riscos quimicos (utiliza~ao e manuseamento de produtos quimicos/substancias perigosas). 

Nota: 

A fun~ao onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes: Serralheiro de Manutencao 

Industrial. 

Nao existem doenc;;as profissionais participadas. 

168 



Concep96es e Percep96es sabre as Condi9iies de Trabalho: estudo compnrntivo com n sinlstrnlidndc Inborn I em cmprcsns Portugucsns 

4.4. Empresa C 

HISTORIA 

E uma empresa multinacional de componentes para vefculos autom6veis fundada em 

Portugal no ano de 1966. 0 grupo a que pertence tern sede na Sui9a em Winterthur e e 
composto por 44 fabricas distribufdas por todo o mundo. Este grupo disp6e de duas divisoes 

principais: a "Textile Systems" e a "Automotive Systems", na qual a fabrica de Setubal 

( onde realizamos o nos so estudo) esta integrada. A prime ira e responsavel pel a produ9ao de 

equipamentos para a industria textil. 

A sua actividade inicialmente incidia na insonoriza9ao de vefculos e produtos de pequena 

serie (tais como bancos, tapetes moldados, paineis de portae tejadilhos). Este trabalho era de 

caracter manual com a produ9ao de pequenas series. 

Presentemente dedica-se a produ9ao e comercializa9ao de componentes para protec9ao 

acustica (insonorizantes) e termica (ecrans termicos) ligado a industria autom6vel. Esta 

em pres a possui instala96es fabris em Setubal ( onde tam bern esta localizada a sede da 

empresa) e urn departamento comercial em Lisboa. A fabrica ocupa uma area de 37.000 m2 

sendo 7.000 m2 de area coberta. 

MISSAO, VISAO e V ALORES 

De acordo com a Responsavel de Seguran9a, a missao baseia-se num conjunto de pincfpios 

operatives estaveis com caracter permanente que correspondem a sua missao. Esta encontra

se sintetizada na frase: "Empresa C sin6nimo de conforto". 

A presente organiza9ao direcciona todos os seus esfor9os na satisfa9ao dos clientes e 

colaboradores bern como na busca de proveitos conjuntos, designadamente, nas respectivas 

areas de neg6cio. A polftica desta empresa baseia-se no envolvimento e na participa9ao de 

todos os colaboradores e clientes na vida da empresa. Procuram o progresso permanente e 

desenvolvem uma cultura aberta apoiada numa polftica de comunica9ao transparente que 

constitui urn objective da direc9ao, da equipa e do grupo. 

Os valores integram a cultura desta organiza9ao e a sua partilha e o sentimento de perten9a a 
organiza9ao resultam em vantagens organizacionais. 

Afirmam que os valores traduzem-se em cren9as e princfpios vigentes na empresa que devem 

orientar os trabalhadores nas suas ac96es. 
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Os valores e princfpios adoptados por esta empresa em Portugal sao os mesmos adoptados 

por todo o grupo, de entre os quais se destacam: 

- Satisfa9ao dos clientes; 

- Satisfa9ao no trabalho; 

- Lutar pelos ganhos. 

Urn dos principais objectivos desta empresa e ser reconhecida a nfvel mundial como 

fomecedora de sistemas que melhorem o conforto de condu9ao autom6vel, oferecendo a 

industria autom6vel solu96es no domfnio da protec9ao termica e acustica para as zonas do 

motor assim como insonorizantes para o interior do veiculo. 

SISTEMA PRODUTIVO/PRODUTOS/SERVI~OS 

Relativamente ao sistema produtivo esta empresa apresenta urn tipo de produ9ao em grandes 

series enquadrado em pequenos grupos de produ9ao e onde a respectiva organiza9ao do 

trabalho e baseada em equipas de trabalho. Estas sao responsaveis pelos volumes de 

produ9ao, resolu9ao de problemas e qualidade. Estas equipas sao constitufdas por pequenos 

grupos de trabalhadores, ou seja, 4 ou 5 trabalhadores em media. Todo o processo de 

constitui9ao das equipas e da responsabilidade das chefias. 

0 planeamento da produ9ao e da logfstica e efectuado de acordo com as necessidades dos 

clientes tendo sido adoptada uma pratica estrategica muito pr6xima do ')ust-in-time", 

existindo no entanto urn stock reduzido de produto acabado de modo a salvaguardar alguma 

falha na produ9ao. 

Relativamente as encomendas, estas sao realizadas por teleprocessamento e tratadas por urn 

sistema informatizado que gere as encomendas de materias-primas, ordens de fabrica9ao e 

guias de remessa. 

RECURSOS HUMANOS 

Esta empresa e constitufda por 157 trabalhadores. As mulheres e o genero mais 

preponderante com 56%, o que corresponde a 89 trabalhadoras do sexo feminino. Os homens 

representam 44% da popula9ao desta empresa com 68 trabalhadores 

No que diz respeito a antiguidade, 140 trabalhadores encontram-se na faixa etaria entre 18 e 

49 anos o que representa 89%. Os restantes 11% possuem mais de 50 anos. 
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SEGURAN<;A, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 

Estao comprometidos com a preven9ao e protec9ao de acidentes de trabalho procurando a 

promo9ao da seguran9a e saude laboral atraves da implementa9ao de polfticas neste dominio, 

emanadas pela direc9ao do Grupo. Para conseguirem os objectivos ambientais e de seguran9a 

trabalham de perto com fomecedores e clientes, aconselhando-os e apoiando-os nos seus 

esfor9os para que todos desempenhem o seu papel na minimiza9ao do impacto ambiental e 

de seguran9a. Direccionam-se pr6-activamente para os desafios da seguran9a para que os 

padroes legais sejam alcan9ados ou mesmo ultrapassados num processo de melhoria 

continua. Promovem o comportamento compativel e seguro atraves de informa96es, 

forma9ao e educa9ao/consciencializa9ao dos seus recursos humanos para esta tematica. 

A natureza da modalidade adoptada na organiza9ao dos servi9os de seguran9a, higiene e 

saude no trabalho sao organizadas no estabelecimento em separado. 

Na actividade de seguran9a e higiene possuem servi9os intemos e na actividade de saude 

(medicina no trabalho) possuem servi9os extemos que e assegurado por urn medico do 

trabalho. Possuem do is tecnicos de seguran9a certificados (com CAP), nomeadamente do is 

tecnicos superiores de SHT (nivel V). 

Riscos Profissionais Existentes: 

Nesta empresa os trabalhadores encontram-se sujeitos a diferentes riscos profissionais. Os 

mais frequentes sao: 

- Riscos de corte; 

- Riscos de queimadura; 

- Riscos de projec9ao de partfculas; 

- Riscos de queda de objectos. 

Nota: 

A fun9ao onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes: Operaria de Prensa. 

Existem doen9as profissionais participadas e confirmadas pelo CNPRP, nomeadamente: 

Tendinites (com 26 casos actualmente ). 
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4.5. Empresa D 

HISTORIA 

Esta empresa foi fundada em 1983 tendo como objecto social a execu9ao de projectos fabris, 

representa96es e assistencia tecnica metalurgica. Inicialmente com sede em Lisboa e 

delega9ao em Sines, transferiu em Junho de 1994 a sua sede para a zona industrialligeira de 

Sines. Essa transferencia foi fruto nao s6 da entrada em fun96es de uma nova gerencia como 

do maior volume de actividade da empresa na area de Sines. Tambem do facto de dispor de 

modemas instala96es constitufdas por pavilh6es cobertos com mais de 2.000 m2. Possui 

ainda urn ediffcio administrative composto por 15 divis6es, nomeadamente: Hall de entrada, 

corrector, gabinete medico, sala de reuni6es, servi9os administrativos, sala da direc9ao, 

instala96es sanitarias, balnearios e refeit6rio. 

Em 1996 por imperatives de mercado, direcciona-se para a presta9ao de servi9os em 

constru9ao e manuten9ao industrial. Buportada pela experiencia adquirida, fruto da sua 

actividade desde 1983 e constitufda por urn quadro tecnico igualmente experiente com 

capacidade de enfrentar novos e emergentes desafios. 

Esta localizada a 2,5 km do porto de Sines a sui e a 3 km de uma area industrial a norte. Os 

limites desta empresa estao bern sinalizados bern como os arruamentos de acesso as 

instala96es. 

A partir das suas instala96es desenvolve trabalhos para as principais industrias, tais como: 

APS, Petroqufmica REPSOL, CIMPOR, CARBOGAL, Refinaria PETROGAL, 

PORTUCEL, FMC, SOMICOR, MONLIZ, EURORESINAS, EFACEC, TEGAEL, Minas 

da SOMINCOR, PIRITES ALENTEJANAS e ARTENIUS. 
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MISSAO, VISAO e V ALORES 

Esta empresa enquadra a sua actividade na procm·a de objectivos operacionais e estrategicos 

que define e monitoriza permanentemente. Assume-se como empresa social e 

ambientalmente responsavel na consciencia do seu dever e gestao do impacto provocado 

pelas suas actividades, produtos e servi9os. 

Aposta no investimento de meios tecnol6gicos mais adequados e avan9ados procurando o 

aumento dos ganhos de produtividade. 0 seu actual referendal permite-lhe implementar urn 

sistema de gestao dinamico e evolucionista no sentido de optimizar os processos praticos 

intemos, o qual confere o fortalecimento da sua organiza9ao e a consequente credibilidade 

empresarial. 

Norteada por todos estes objectivos, esta empresa compromete-se a melhorar 

ininterruptamente a eficacia do seu sistema de gestao integrado ( qualidade, ambiente & 

seguran9a). 

SISTEMA PRODUTIVO/PRODUTOS/SERVI<::OS 

Esta empresa oferece servi9os e produtos nas areas de: 

o Montagem e arranque de insta96es industriais; 

o Execu9ao de projectos fabris, representa96es e assistencia tecnica; 

o Constru9ao e montagem de redes de tubagem industriais para fluidos: em a9o, 

carbono, a9o liga, a9o inox e outros metais; 

o Constru9ao e montagem de tubagens de polietileno e fibra de vidro; 

o Fabrico e recupera9ao de componentes e equipamentos industriais; 

o Manuten9ao industrial (assistencia em engenharia de manuten9ao a equipamentos 

industriais, nomeadamente ao nfvel da organiza9ao, planeamento, metodos, controlo 

de qualidade e manuten9ao preventiva sistematica); 

o Fabrico e montagem de tanques, reservat6rios atmosfericos ou de pressao; 

o Fabrico e montagem de estruturas. 

RECURSOS HUMANOS 

Esta empresa e constitufda por 49 trabalhadores. 0 genero masculino e preponderante, mas 

esta e uma situa9ao normal neste tipo de industria considerando as exigencias e a penosidade 

das tarefas a exercer. Assim, temos 42 homens e apenas 7 mulheres, o que corresponde a 

86% e a 14%, respectivamente. 
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No que diz respeito a antiguidade, 37 trabalhadores encontram-se na faixa etaria entre 18 e 

49 anos o que representa 76%. Os restantes 14% possuem mais de 50 anos. 

SEGURAN<;A, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 

0 sistema de gestao integrado de qualidade, ambiente e seguran~a que esta empresa possui e 
a forma adoptada por esta para suportar o seu compromisso com a seguran~a dos seus 

trabalhadores. 0 sistema de gestao integrado compreende a estrutura organizacional, 

procedimentos, processos e recursos necessarios a sua actividade. Asseguram os resultados, 

satisfazem as necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas. 0 sistema de 

gestao integrado interage com todas as actividades relevantes do produto. Diz respeito a 

todas as fases do ciclo de vida de urn produto e dos processos desde a identifica~ao inicial 

das necesssidades do mercado ate a satisfa~ao final dos requisitos. 0 sistema de gestao 

integrado encontra-se certificado por entidade competente neste ambito. 

A natureza da modalidade adoptada na organiza~ao dos servi~os de seguran~a, higiene e 

saude no trabalho sao organizadas no estabelecimento em conjunto. Possuem a modalidade 

de servi~os intemos quer na SHT quer na medicina do trabalho. 

No que diz respeito a actividade de seguran~a e higiene possuem quatro tecnicos de 

seguran~a e higiene do trabalho. Destes, temos urn tecnico de nfvel V e tres de nfvel III. No 

que se ref ere a saude I aboral (medicina do trabalho) esta e assegurada por urn medico do 

trabalho. 

Riscos Proflssionais Existentes: 

Nesta empresa os trabalhadores encontram-se sujeitos a diferentes riscos profissionais. Os 

mais frequentes sao: 

- Riscos ffsicos (nomeadamente a exposi~ao ao rufdo); 

- Risco de queda em altura; 

- Riscos de quedas de materiais ou objectos; 

- Riscos electricos. 

Nota: 

A fun~ao onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes: Tecnico de Produs;ao. 

Nao existem doen~as profissionais participadas. 
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4.6. Empresa E 

HISTORIA 

As origens desta em pres a remonta ao historial da SetCom Electr6nica, Lda (em pres a 

Portuguesa de produ9ao electr6nica). 0 actual Grupo SetCom foi criado no dia 31 de 

Outubro de 1986 pela vontade de tres s6cios fundadores na forma jurfdica de 

responsabilidade limitada, sob a designa9ao de SetCom Electr6nica, Lda. Em 1990 altera a 

sua forma jurfdica para Sociedade An6nima. 

Como unidade de neg6cios de logfstica da SetCom Electr6nica, as actividades desta empresa 

tiveram infcio em Setembro de 1997 na presta9ao de suporte tecnico e logfstico a 

equipamentos de telecomunica96es para clientes como a Nokia e a Telecel (actual 

Vodafone). 

Entre Novembro de 1997 e Julho de 1998 foram efectuadas diversas opera96es tecnico

logfsticas para a Nokia, que ainda era representada em Portugal pela empresa NCM. 

Entre Setembro de 1998 e Janeiro de 1999 tern Iugar a opera9ao de lan9amento do operador 

Optimus onde a unidade de neg6cios de logfstica desempenhou urn papel determinante na 

prepara9ao e "kitting" de cerca de 400.000 terminais m6veis de diversas marcas (Nokia, 

Ericsson, Philips, Bosch e Mitsubishi). 

Em Abril de 1999 a Optimus escolhe oficialmente a SetCom Electr6nica como entidade 

gestora do projecto Optimus Servuce Center - centro coordenador nacional de logfstica de 

p6s-venda. As opera96es tern infcio em Julho desse mesmo ano nas instala96es da SetCom 

em Palmela. A 19 de Mar90 de 2001 e ap6s concurso realizado para o efeito e confirmada a 

escolha da SetCom Electr6nica como entidade gestora da Nokia Service and Logistic 

Center. Esta passa a ser o centro coordenador nacional dos servi9os p6s-venda deste 

fabricante Finlandes nas areas da logfstica e da assistencia especializada. Em 17 de Julho de 

2001 da-se a forma9ao do grupo SetCom atraves do "Spin Off' de algumas das actividades 

da SetCom Electr6nica, dando origem a tres novas empresas denominadas Dynasys, 

Crrossline e empresa E ( onde realizamos o nos so estudo ). A SetCom pass a a denominar-se 

por SetCom SOPS, SA. Em Agosto de 2001 temos o arranque oficial da opera9ao Nokia 

Service Center em instala96es pr6prias construfdas para o efeito dentro do perfmetro fabril da 

SetCom. Em Setembro de 2001 toda a opera9ao do Optimus Service Center e transferida 
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para dois novos centres operacionais situados no Porto e em Lisboa onde actualmente tern 

Iugar todas estas actividades. 

Em Outubro deste mesmo ano e oficialmente constituida a empresa E - Servis;os Tecnicos e 

Logfstica, SA. 

MISSAO, VISAO e V ALORES 

Como empresa do grupo SetCom reve-se no actual quadro de valores que preconizam a sua 

genese, na preocupas;ao com as pessoas, a comunidade e os clientes. A principal missao e 

gerir ao nfvel estrategico urn conjunto coerente de neg6cios, de tecnologias de informas;ao e 

electr6nica, investindo em actividades complementares por desenvolvimento intemo e/ou 

parcerias. Procuram criar valor de forma sustentada para accionistas, clientes e colaboradores 

no mercado empresarial nacional e intemacional. 

0 grupo procura ser reconhecido pela atitude como responde aos desafios dos clientes com 

solus;oes inovadoras e com entusiasmo e empenho. Em relas;ao aos valores, primam pela 

lealdade e transparencia em todas as relas;oes. A idoneidade e credibilidade faz parte dos seus 

princfpios e assumem o seu papel na comunidade. Dao valor as pessoas, sao determinados 

perante as adversidades e responsaveis face ao sucesso. E o seguinte o slogan da empresa E: 

"Cliente Satisfeito e o nosso Objective" 

SISTEMA PRODUTIVO/PRODUTOS/SERVI~OS 

A empresa E - Servis;os Tecnicos e Logfstica, SA tern como actividade principal a logfstica e 

reparas;ao de terminais m6veis de telecomunicas;oes. 

Esta vocacionada para a prestas;ao de servis;os integrados de suporte logfstico e de assistencia 

tecnica para os mercados nacionais e estrangeiros. Aposta na oferta de novas solus;oes 

tecnol6gicas adaptadas aos mercados das telecomunicas;oes e das novas tecnologias. 

Representa actualmente uma das empresas mais estimulantes na area dos servis;os p6s-venda. 

Esta empresa distribui as suas actividades em diversas areas: 

Gestao do Nokia Service Center (NSC) para a Nokia Mobile Phones Portugal. Localizado 

em Palmela e que funciona como entidade coordenadora nacional do servis;o p6s-venda deste 

fabricante prestando servis;os em actividades tao diversas como: 

• Apoio e suporte telef6nico ao servis;o p6s-venda; 

• Coordenas;ao e suporte a actividade do "Club Nokia Service Point" a nfvel nacional; 
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• Opera~oes logfsticas diversas suportadas por sistemas de informa~ao pr6prios, assim 

como a total gestao da rede de transportes; 

• Suporte e interven~oes tecnicas de nfvel 1 e 2. 

Ainda no ambito dos servi~os do NSC efectua a coordena~ao de diversos centros de 

assistencia tecnica para os 3 operadores de telecomunica~oes nacionais (TMN, Optimus e 

Vodafone) situados nas cidades de Lis boa e do Porto. 

Realiza a gestao do Zon Service Center para a TV Cabo localizado em Palmela e que 

funciona como entidade gestora do servi~o p6s-venda deste cliente. 

Efectua ainda a gestao do Vodafone Service Center para o cliente Vodafone, localizado em 

Palmela e que assegura a gestao do servi~o p6s-':'enda para este cliente. 

Combina uma reputada competencia tecnica na repara~ao de equipamentos de base electrica 

e electr6nica com a capacidade de realiza~ao de gestao logfstica. Associa actividades de 

suporte tecnico utilizando conhecimentos adquiridos atraves de ac~oes de consultoria e 

processos de gestao. Pela optimiza~ao de recursos e capacidade de instala~ao remota ou local 

de centros de suporte operacional. Efectua uma gestao logfstica atraves de assistencia 

tecnica, logfstica inversa, gestao de stocks, gestao da cadeia de abastecimento e coordena~ao 

de transportes sempre numa perspectiva de total disponibilidade e proximidade aos seus 

clientes. Dispoe de uma elevada capacidade de concep~ao e implementa~ao de solu~oes de 

p6s-venda destinadas a satisfazer as necessidades dos fabricantes quer na consultoria de p6s

venda, gestao logfstica, suporte operacional, suporte tecnico e repara~ao tecnica de 

equipamentos. 

RECURSOS HUMANOS 

E constitufda por 172 trabalhadores. 0 genero feminino tern urn Iugar de maior destaque com 

106 mulheres e 66 homens, o que representa 62% e 38%, respectivamente. 

No que diz respeito a antiguidade, 115 trabalhadores encontram-se na faixa etaria entre 18 e 

49 anos, ou seja, 67% dos trabalhadores. Os restantes 33% possuem mais de 50 anos. 
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SEGURAN<;A, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 

Procuram a melhoria contfnua nos processes de prestac;:ao dos servic;:os que dirigem aos seus 

clientes e esse empenho conduziu a implementac;:ao de urn sistema interno de gestao da 

qualidade e ambiente devidamente certificado. Procuram sempre o envolvimento directo dos 

seus colaboradores de forma estruturada no ambito da qualidade, ambiente e seguran9a. 

Promovem programas de formac;:ao e sensibiliza9ao ambiental e de seguran9a, motivando os 

colaboradores para que actuem de forma competente e responsavel de acordo com os 

princfpos ambientais e de seguranc;:a e saude no trabalho. 

A natureza da modalidade adoptada na organizac;:ao dos servi9os de seguranc;:a, higiene e 

saude no trabalho sao organizadas fora do estabelecimento em con junto. 

Nas actividades de SHST possuem a modalidade de servic;:os externos. 

No que diz respeito a actividade de seguranc;:a, higiene e saude no trabalho e a empresa GSO 

que assegura estes servi9os externos. Atraves de urn tecnico superior de SHT (nivel V) e urn 

medico do trabalho que assegura a medicina do trabalho. Dedicando estes profissionais de 

seguran9a e de saude 0 numero de horas a empresa que esta previsto na lei. 

Riscos Profissionais Existentes: 

Nesta empresa os trabalhadores encontram-se sujeitos a diferentes riscos profissionais. Os 

mais frequentes sao: 

- Riscos de quedas de materiais ou objectos; 

- Riscos associados a utiliza9aO de equipamentos de trabalho; 

- Riscos electricos. 

Nota: 

A func;:ao onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes: Operador Especializado

Reparas:ao. 

Existem doenc;:as profissionais participadas e confirmadas pelo CNPRP nomeadamente: 

Tendinites (com 2 casos actualmente). 
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4.7. Empresa F 

HISTORIA 

0 grupo F iniciou a sua actividade em 1984 estando ligado ao sector metalomecanico ao 

Iongo dos seus 25 anos de labora~ao. E actualmente uma referenda no mercado nacional e 

intemacional. 

As empresas que constituem o grupo a nfvel nacional neste momento sao: 

- Em pres a F - Constru~6es Metalicas, SA ( 1984) - executa o fabrico e a montagem de 

tanques, equipamentos industriais sob pressao, redes de tubagem e estruturas metalicas 

especiais; 

- EMCB - Empresa de Constru~6es, SA (1992) - realiza a manuten~ao industrial no que 

conceme a grandes repara~6es como tambem presta servi~os especializados; 

- ACEDE - Empresa de Trabalho Temporario, SA (1995) - empresa de recrutamento e 

contrata~ao de profissionais qualificados para trabalho temporario em todos os sectores de 

actividade; 

- Empresa F- Constru~6es Metalicas de Sines, SA (1999)- caracteriza-se pela realiza~ao de 

"projectos chave na mao", pelo fabrico e montagem de equipamentos, tanques, tubagem 

industrial e estruturas metalicas; 

- F ACMIL - Fabrica de Componentes Medinicos e lndustriais, Lda. (2008) - labora com 

mecanica industrial e realiza o pre-fabrico de tubagens e tanques. 

As empresas que constituem o grupo a nfvel intemacional neste momento, sao: 

- Empresa F- Constru~6es Metalicas de Angola, SA (2003); 

- Empresa F - Slovakia, s.r.o. (2005); 

- Empresa F- Construc;6es Metalicas de Sao Tome e Prfncipe, SA (2005); 

- ACEDE Canada, Lda. (2008); 

- ACEDE Angola, SA (2008). 

A empresa F- constru~6es metalicas Sines S.A (onde realizamos o nosso estudo) conforme 

a sua denomina~ao social indica, localiza-se na zona industrial de Sines e possui uma area 

total de 15000 m2 sendo 10000 m2 de area coberta destinada a produ~ao. 
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A area de produ9ao subdivide-se em cinco "naves" designadas de: 

Nave 1 - Oficina com maquinas de corte e "maquinagem"; 

Nave 2- Oficina sem maquinas- executa trabalhos de "rebarbagem" e oxicorte; 

Naves 3, 4 e 5- Oficinas onde se executam trabalhos de soldadura e montagem. 

Esta unidade fabril esta integrada no sector metalomedinico que objectivamente actua na 

regiao sui do pafs atraves do fomecimento de servi9os as industrias localizadas na plataforma 

industrial de Sines. 

MISSAO, VISAO e V ALORES 

A hist6ria desta empresa e caracterizada por urn crescimento sustentado o que demonstra de 

uma forma clara a "sua maxima": "Construfmos Futuro". 

Procuram ser uma empresa de referencia na area quer em Portugal quer no Mundo. 

Desejam ser reconhecidos como . uma das melhores empresas nacionais no domfnio da 

metalomedinica de apoio a industria (nacional e intemacional) e prop6em-se atingir esse 

objectivo com a for9a e determina9ao dos seus trabalhadores. 

Os seus quadros profissionais sao especialistas nas areas em que actuam, pois possuem uma 

vasta experiencia no trabalho que executam. Tern uma estrategia de futuro bern delineada 

que constitui a visao estrategica para alcan9arem os objectivos propostos, nomeadamente: 

• Excelencia no pre-fabrico, fabrico e montagem dos produtos e servi9os; 

• Exfmia avalia9ao do trabalho realizado permitindo-lhes elevar as exigencias de 

qualidade da empresa; 

• Transparencia no servi9o p6s-venda permitindo ao cliente urn acompanhamento de 

Iongo prazo em todas as suas necessidades; 

• A comunica9ao de cima para baixo e de baixo para cima e uma realidade por parte da 

administra9ao do Grupo, cujo exemplo de lideran9a e franca abertura instituem 

padr6es de integridade e confian9a em todos os ramos do Grupo. Focalizam a 

em pres a no seu mais valioso bern: "A Satisfa9ao do Cliente". 

Assentam a robustez em 5 pilares que definem o conceito do Grupo: 

- Integridade - Exigem honestidade e criam a confian9a nas rela96es com os colegas, os 

clientes, os parceiros de neg6cios e a comunidade; 
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- Inovas;ao - Prornovern a criatividade e encorajarn a flexibilidade a todos os nfveis para 

poder perrnitir-lhes antecipar rnudans;as e desenvolver ideias que produzarn resultados de 

qualidade~ 

- Respeito e Trabalho de Equipa - Prornovern a diversidade e a participa~.rao numa atmosfera 

de dialogo aberto, trabalho de equipa e colabora~.rao, onde todas as pessoas prezarn, honram e 

ouvern os pontos de vista de cada urn~ 

- Aprendizagern Contfnua - Apoiarn urn arnbiente que incentive os funciomirios a 

desenvolver, aperfeis;oar e a cornpartilhar conhecirnentos; 

- Orgulho - Possuern urn elevado ernpenho ern alcans;ar valor e excelencia para a ernpresa 

norneadarnente, corn a forma como executam o seu trabalho, as rela~.roes rnutuas corn os 

clientes, fomecedores e a cornunidade que os envolve. 

SISTEMA PRODUTIVO/PRODUTOS/SERVIf;OS 

Ao caracterizarrnos esta ernpresa e irnportante explicitar o sector rnetalornecanico de modo a 

cornpreender e a contextualizar a actividade econ6rnica desta ernpresa. 

"0 sector da rnetalurgia e da metalornecanica esta dividido ern 5 subsectores: 

- Industrias basicas do ferro e do as;o; 

- Industrias basicas de metais nao ferrosos; 

- Fabrica~.rao de produtos metalicos; 

- Fabricas;ao de rnaquinas nao electricas~ 

- Fabricas;ao de rnaquinas de transporte. 

De acordo corn o supra-referido esta ernpresa de Construs;oes Metalicas de Sines, SA. 

realiza a fabricas;ao de produtos metalicos, o que significa que transforrna rnetais ferrosos 

atraves do corte, da rnaquinagern e da soldadura. A cornbinas;ao destes factores interligados 

atraves da tecnologia disponfvel na ernpresa sao a base do processo produtivo que 

proporciona a obten~.rao do produto final. 

Nesta ernpresa o processo produtivo usualrnente inicia-se com a "descarga" das chapas ou 

pes;as metalicas ern parque apropriado para o efeito. Seguidarnente as pontes rolantes 
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reencaminham a "materia ferrosa" para a nave 1 e nave 2 onde se inicia o processo de corte e 

maquinagem. 

Por corte entende-se a obtens;ao de uma pes;a extrafda de uma chapa ou pes;a meh'ilica 

segundo urn determinado contomo. 

Basicamente, existem dois processos de corte: 

- Corte de perfis e urn processo pelo qual se acerta o comprimento de uma pes;a e e 

normalmente efectuado com urn disco de serra. No entanto tambem pode ser feito com uma 

guilhotina. 

-No corte da chapa a pes;a tern uma forma convexa. Para urn contomo recto pode-se utilizar 

a guilhotina ou prensa de corte. Para contomos mais complexos existem outros sistemas de 

corte nomeadamente, o oxicorte, o corte por laser, por plasma e por jactos de agua. 

Por maquinagem entende-se a utilizas;ao de maquinaria especffica para dobrar, furar, quinar, 

estampar os perfis e chapas metalicas. 

Finalizada a "moldagem metalica" seguem-se na Nave 3 e 4 os processos de soldadura que 

irao unir as pes;as met<Hicas de modo permanente. 

Para alem da transformas;ao "metalica" realiza-se ainda nas instalas;oes desta empresa a 

preparas;ao de superficies atraves da acs;ao mecanica, da decapagem e de desengorduramento. 

No entanto esta actividade esta ao encargo de outra entidade privada a quem esta empresa 

concedeu uma area para o desenvolvimento dessas actividades laborais. 

RECURSOS HUMANOS 

Esta empresa e constitufda por 47 trabalhadores. 0 genero masculino e preponderante com 

42 homens e apenas 5 mulheres, o que corresponde a 89% e 11%, respectivamente. 

No que diz respeito a antiguidade, 38 trabalhadores encontram-se na faixa etaria entre 18 e 

49 anos, ou seja, 81% dos trabalhadores. Os restantes 19% possuem mais de 50 anos. 

SEGURAN~A, HIGIENE E SAUnE NO TRABALHO 

Esta empresa possui urn departamento de qualidade, ambiente e segurans;a no seu 

organograma. Este departamento tern como principais preocupas;oes: 

- Assegurar permanentemente a segurans;a dos trabalhadores na empresa; 

- Exigir a paragem imediata dos trabalhos caso nao estejam reunidas as condis;oes de 

segurans;a apropriadas, garantindo que os mesmos s6 recomes;am ap6s existirem reais 

condis;oes na segurans;a de todos os trabalhadores envolvidos; 
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- Garantir a monitoriza~ao em termos de saude laboral dos trabalhadores e dos servi9os de 

medicina do trabalho; 

- Gerir a legisla~ao de seguran~a, higiene e saude do trabalho aplicada ao sector 

metalomedinico; 

- Implementar medidas de preven9ao nas obras em que os seus trabalhadores participam; 

- Monitorizar o grau de alcoolomia dos trabalhadores em fabrica; 

- Garantir o uso dos BPI's adequados a todos os trabalhadores; 

- Servir de elo de liga~ao entre os servi~os de medicina do trabalho e os trabalhadores, entre 

outros aspectos. 

A natureza da modalidade adoptada na organiza~ao dos servi~os de seguran~a. higiene e 

saude no trabalho sao organizadas no estabelecimento em separado. 

Nas actividades de SHST possuem a modalidade de servi~os intemos. 

No que diz respeito a actividade de seguran~a e higiene possuem dois tecnicos de seguran~a 

e higiene do trabalho. Tern urn tecnico de nfvel V e urn de nfvel III. No que se refere a 
medicina do trabalho a modalidade de servi~os e extema e assegurada por urn medico do 

trabalho. 

Riscos Profissionais Existentes: 

Nesta empresa os trabalhadores encontram-se sujeitos a diferentes riscos profissionais. Os 

mais frequentes sao: 

- Riscos ffsicos (rufdo, vibra~6es e temperaturas altas); 

- Riscos qufmicos (poeiras, fumos, fumos metalicos); 

- Riscos ergon6micos; 

- Riscos associados a utiliza~ao de equipamentos de trabalho; 

- Riscos mecanicos. 

Nota: 

A fun~ao onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes: Serralheiro Tubista. 

Nao existem doen~as profissionais participadas. 
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4.8. Empresa G 

HISTORIA 

A empresa G - Engenharia, Projectos e Montagens Electricas e Mecanicas, Lda, e uma 

media empresa localizada em Vila Nova de Santo Andre. 

A sua principal actividade sao os servi9os e as instala96es electricas e mecanicas. 

Esta empresa foi criada em 2001 com o objectivo primario de colmatar a inexistencia de 

agentes econ6micos especializados com capacidade, qualidade e competitividade tecnica 

para a execu9ao de instala96es electricas industriais. 

Desde 2004 com a mudan9a da gerencia esta empresa conseguiu consolidar a sua actividade 

laboral e presta96es no mercado, procurando para esse efeito fazer-se rodear de 

colaboradores com competencias nas areas em que pretende assegurar uma maior valia na 

colabora9ao com os clientes. 

Possui desde 2005 alvani de constru9ao para a 4a categoria (instala96es electricas e 

mecanicas) e subcategorias de 1a (instala96es dectricas de utiliza9ao de baixa tensao), de so 
(sistemas de extin9ao de incendios, seguran9a e detec9ao) e 10° (aquecimento, ventila9ao, ar 

condicionado e refrigera9ao ). 

Em Junho de 2009 foi concedido o aumento das classes do alvara de constru9ao para a 

situa9ao seguinte: 

- Na 4a categoria (instala96es electricas e mecanicas)~ 

- Na 1a classe na subcategoria 10 (aquecimento, ventila9ao, ar condicionado e refrigera9ao)~ 

- Na 2a classe nas subcategorias 1 e 8 (instala96es electricas de utiliza9ao de baixa tensao e 

sistemas de extin9ao de incendios, seguran9a e detec9ao)~ 

- Na 3a classe nas subcategorias 2 e 3 (redes electricas de baixa tensao e postos de 

transforma9ao e redes e instala96es electricas de tensao de servi9o ate 60 KV). 

MISSAO, VISAO e V ALORES 

Tern como principal missao servir os interesses dos clientes com o rigor, seriedade e 

profissionalismo que caracteriza esta equipa. 

Os seus processos estao orientados para a promoc;;ao de boas pnlticas de gestao e integrac;;ao, 

a fim de prosseguir de forma sustentavel com a actividade da empresa. 

A focagem na satisfac;;ao do cliente, a sustentabilidade econ6mica e a responsabilidade social 

sao os alicerces para afirmar a empresa como uma referenda a nfvel nacional. 
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Tern como valores prioritarios: o espfrito de equipa, polivalencia, focaliza~ao no cliente, 

compromisso, ambi~ao, persistencia e etica. 

- Espfrito de equipa: 0 sucesso depende do esfor~o individual de cada urn dos colaboradores 

mas tambem da forma como todos interagem entre si. lndividualmente deven1 existir o 

objectivo de minimizar os erros cometidos mas colectivamente tern que estar disponfveis 

para intervir. 

- Polivalencia: Se o espfrito de equipa estiver enraizado na mesma e todos os colaboradores 

disponfveis para se ajudarem mutuamente e intervirem quando urn colega necessitar de apoio 

ou corneter urn erro tern necessariamente que ser polivalentes nas fun~oes a executar. 

- Focaliza~ao no cliente: 0 cliente e a razao de existir da empresa. Sern ele nao existe 

necessidade dos servi~os prestados e o esfor~o sera em vao. Nao irao vender e nao terao 

qualquer retorno financeiro sern o qual a empresa "morrera". No mundo global onde esta 

ernpresa se insere a concorrencia e "feroz" e apenas os mais aptos para "conquistarem" os 

clientes sobreviverao. 

- Comprornisso: 0 comprornisso assumido com os trabalhadores da ernpresa, com os 

clientes e fomecedores e corn a sociedade em geral sera apanagio da for~a de vontade em 

contrariar as dificuldades corn que se irao deparar no quotidiano. Requer necessariamente urn 

compromisso intra e extra equipa porque nao estao s6s e sao dependentes daquilo que lhes 

rodeia. 

- Ambi~ao: E ambi~ao desta ernpresa posicionar-se entre os melhores. Tendo consciencia 

das lirnita~oes e das dificuldades que se deparam, s6 a ambi~ao eo "querer" lhes perrnitirao 

atingir este objectivo. 

- Persistencia: Sabem que o sucesso nao sera facil e tera que ser alcan~ado dia ap6s dia. 

- Etica: A concorrencia e cornpetitividade deve ser disputada de acordo com as regras, pelo 

que o sentimento de sucesso s6 sera plenamente atingido se estiverem conscientes que o 

alcan~aram curnprindo as regras corn as quais estao cornprometidos. 
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SISTEMA PRODUTIVO/PRODUTOS/SERVI<;OS 

E actualmente uma das empresas Portuguesas que coloca a disposi9ao dos seus clientes a 

competencia, capacidade e meios de ac9ao para realizar instala96es de electricidade, 

instrumenta9ao e controlo nas areas de: 

Ambiente, aguas, A V AC, sector terciario, dom6tica, farmaceutica, projectos de engenharia 

de detalhe, fiscaliza9ao, planeamento e gestao de obra, consultadoria na area de projectos 

industriais, comissionamento e coloca9ao em servi9o, forma9ao profissional (com vista a 

formar novos profissionais e especializa9ao profissional em novas tecnologias), 

fomecimento de equipamentos (instrumentos) e instala9ao dos mesmos (prestando servi9os e 

assistencia tecnica de p6s-venda) e assistencia tecnica de manuten9ao em unidades fabris. 

Ao Iongo dos anos da existencia desta empresa nao s6 tern conseguido garantir o 

financiamento de tecnicos especializados as demais empresas com as quais mantem 

parceriais, disponibilizando profissionais em regime de "freelancer" ou com contratos 

especfficos de obra. Tambem tern sido grande a preocupa9ao em criar quadros pr6prios, tanto 

a nfvel tecnico e administrativo como tambem a nfvel de quadros superiores. Em termos de 

equipamentos esta empresa possui os meios logfsitcos, transporte e ferramentas que lhe 

permite urn desempenho de qualidade no cumprimento estrito dos prazos de execuc;;ao 

acordados. 

Sintetizando, a empresa G possui capacidade para a execu9ao de empreitadas chave-na-mao 

para pequenos e medios projectos de dimensao compatfvel com a estrutura que neste 

momento possui. Tern declinado trabalhos que nao estejam ao seu alcance ou incerteza de 

uma determinada competencia. No entanto, embora seja uma empresa aut6noma, constitua 

pontualmente acordos com outros parceiros estrategicos para a realiza9ao de obras de maior 

envergadura. 

RECURSOS HUMANOS 

Esta empresa e constitufda por 67 trabalhadores. 0 genero masculino e preponderante com 

57 homens. Possui somente 10 mulheres, o que corresponde a 85% e 15%, respectivamente. 

No que diz respeito a antiguidade, 58 trabalhadores encontram-se na faixa etaria entre 18 e 

49 anos, ou seja, 87% dos trabalhadores. Os restantes 13% possuem mais de 50 anos. Este 

aspecto pode explicar-se pela "juventude" da pr6pria empresa. 
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SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 

A empresa possui urn sistema de gestao integrado e certificado em qualidade, ambiente e 

seguran<;a. 0 sistema de gestao integrado permite a interliga<;ao da gestao da qualidade, 

ambiente e seguran<;a e saude no trabalho, tornando o desenvolvimento e manuten<;ao dos 

sistemas integrados mais simples, eficientes e eficazes. Ha uma melhor racionaliza<;ao de 

recursos com uma maior consciencializa<;ao e responsabiliza<;ao com a perspectiva de 

melhoria continua e global do desempenho da empresa. As responsabilidades pela SST sao 

definidas pela gerencia e assumidas e postas em pratica por cada urn dos colaboradores da 

empresa. 

A seguran<;a e urn aspecto da mais alta importancia nesta empresa. A aferi<;ao dos metodos e 

filosofias de seguran<;a definidas pela empresa e avaliada pelos indices de sinistralidade. Esta 

empresa faz monitoriza<;6es semanais e mensais de SST atraves de relat6rios de 

sinistralidade (nomedamente os "quase acidentes"). 

Para cada urn dos colaboradores esta estabelecida a respectiva descri<;ao e analise de fun<;6es 

que define nao s6 o enquadramento hierarquico de cada urn dos trabalhadores e as 

actividades a exercer mas tambem as suas principais fun<;6es em materia de SST. 

A natureza da modalidade adoptada na organiza<;ao dos servi<;os de seguran<;a, higiene e 

saude no trabalho sao organizadas no estabelecimento em separado. 

Na actividade de SHT possuem a modalidade de servi<;os intemos. Na actividade de 

seguran<;a e higiene possuem dois tecnicos de seguran<;a e higiene do trabalho. Tern urn 

tecnico de nivel V e urn de nfvel III. No que se refere a medicina do trabalho a modalidade 

de servi<;os e extema e assegurada por dois medicos do trabalho. 

Riscos Profissionais Existentes: 

Nesta empresa os trabalhadores encontram-se sujeitos a diferentes riscos profissionais. Os 

mais frequentes sao: 

- Riscos ergon6micos; 

- Riscos associados a utiliza<;ao de equipamentos de trabalho; 

- Riscos electricos. 

Nota: 

A fun<;ao onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes: Electricista de Montagens 

fud ustriais. 

Nao existem doen<;as profissionais participadas. 
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4.9. Empresa H 

HIS TO RIA 

Esta empresa foi fundada em 1986 e actua nas areas dos servi9os de projecto, engenharia, 

constru9ao, instala9ao, opera9ao e manuten9ao de redes de telecomunica96es e de energia. 

A sua hist6ria e o seu percurso tem-se pautado por urn acompanhamento constante das 

necessidades do mercado. Disponibilizam solu96es inovadoras e de grande qualidade a par 

de uma capacidade de implementa9ao nota vel de factores que ja levaram a efectuar trabalhos 

em quatro continentes diferentes. Actualmente conta com delega96es e parcerias em varios 

pafses Europeus, Africanos e no Brasil. 

Ao Iongo da sua existencia tern procurado de uma forma consistente seguir as necessidades 

dos seus clientes, em particular, e da sociedade em geral, como forma de dar respostas aos 

desafios mas tambem como linha orientadora do seu processo competititvo de adapta9ao e 

evolu9ao. Consciente que a crescente complexidade da realidade dos seus clientes aliadas a 

ritmos de trabalho mais exigentes procurou sempre respostas cada vez mais adaptadas. Esta 

empresa desde cedo adoptou uma polftica de alargamento das suas competencias que se 

apoia em diversos vectores: crescimento organico, estabelecimento de alian9as ou parcerias e 

aquisi9ao ou participa9ao no capital das empresas. 

Com base na sua rede de parcerias, pode ser vista como detendo todas as competencias 

necessarias para fomecer solu96es inovadoras e de qualidade nas areas de servi9os 

associados a realiza9ao de infra-estrutura's de suporte a sociedade. Desde a fase de 

planeamento ate a coloca9ao em servi9o, dando depois continuidade na manuten9ao ou 

suporte. As comunica96es tern urn papel cada vez mais preponderante no desenvolvimento 

econ6mico e bem-estar das pessoas. Desta forma e essencial a existencia de infra-estrututuras 

modemas que fome9am resposta as necessidades de comunica9ao dos cidadaos, bern como 

das actividades econ6micas e sociais. 

Com uma aposta continua na forma9ao e qualifica9ao dos seus recursos humanos esta 

empresa disponibiliza uma oferta alargada baseada em tres pilares: Servi9os, Produtos e 

Inova9ao e Desenvolvimento. 
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MISSAO, VISAO e V ALORES 

Tern como principal Missao a garantia da satisfa<rao dos clientes atraves de servi<ros e 

produtos inovadores com padroes de qualidade, seguran<ra, protec<rao do ambiente e 

especializa9ao superiores. A qualidade e rigor dos produtos e servi<ros prestados a par com 

uma estrategia de inova<rao e dinamismo constituem uma chave prioritaria. E fundamental 

para o sucesso desta empresa a satisfa<rao dos clientes e isso consegue-se com o espfrito de 

equipa que assenta num envolvimento de todos os colaboradores no sentido de os tornar 

responsaveis pelo cumprimento dos objectives da empresa. 

Na base dessa rela<rao estao os valores como a confian<ra, o respeito e a comunica9ao 

(factores imprescendfveis para o born funcionamento da empresa). Numa era de crescente 

competitividade e globaliza<rao aposta no desenvolvimento de todos os nfveis da sua 

organiza9ao e estimula comportamentos pr6-activos que contribuam para a diferencia<rao e 

cria9ao de valor para os clientes e accionistas. 

SISTEMA PRODUTIVO/PRODUTOS/SERVI<;OS 

A crescente concorrencia e massifica<rao dos servi9os de telecomunica<r6es e o surgimento de 

novas aplica96es tecnol6gicas estruturantes, despertaram uma maior consciencia e 

preocupa<rao dos operadores relativamente a qualidade e disponibilidade das infra

estrututuras. Atenta a este panorama disponibiliza urn conjunto de servi<ros destinados a dar 

resposta as necessidades dos operadores desde a fase de planeamento, constru<rao ou 

implementa9ao da rede, continuando pela oferta de servi<ros de manuten9ao e optimiza<rao de 

redes. 

Disponibiliza uma gama de cabines tecnicas para todos os fins e de todas as dimensoes nas 

versoes que melhor se adaptam as possibilidades de instala<rao e as necessidades dos 

clientes. As cabines podem ser de alumfnio, metal ou fibra e sao disponibilizadas montadas 

ou desmontadas para instala<rao a superffcie ou subterraneas. 

Esta e complementada com uma oferta de Data Centres ( cabines tecnicas) com base numa 

solu<rao modular de n1pida constru9ao e facil expansao. Paralelamente aos servi9os e 

produtos fornecidos fruto da actividade desta empresa, surgem regularmente necessidades e 

oportunidades que sao analisadas e que conduzem a solu96es inovadoras sob o ponto de vista 

econ6mico e operacional. 
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Opera num conjunto alargado de sectores tendo como objectivo possibilitar uma resposta 

completa as diversas necessidades dos seus clientes nomeadamente: rede de 

telecomunica~6es m6veis e fixas, redes de distribui~ao de energia, electricidade e electr6nica 

industrial, ventila~ao e ar condicionado, seguran~a e vigilancia electr6nica, energias 

renovaveis e logfstica. 

RECURSOS HUMANOS 

Esta empresa possui 237 trabalhadores. Tern 196 homens e 41 mulheres, o que corresponde a 

83% e 17%, respectivamente. 

No que diz respeito a antiguidade, 215 trabalhadores encontram-se na faixa etaria entre 18 e 

49 anos, ou seja, 91% dos trabalhadores. Os restantes 9% possuem mais de 50 anos. 

SEGURAN<;A, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 

Perseguindo os objectivos de melhoria continua na presta~ao dos seus servi~os possuem 

desde 2008 a certifica~lio do seu sistema integrado de qualidade, ambiente e seguran~a. Este 

assegura uma forma de gestlio e valor estrategico para aumentar a satisfa~lio dos nossos 

clientes extemos e intemos. Segundo o Responsavel de Seguran~a desta empresa a 

organiza~lio de urn sistema de gestlio integrado visa garantir a tomada de decis6es sobre a 

analise de factos constatados. Promove o envolvimento e a motiva~ao dos seus 

colaboradores aos diferentes nfveis da organiza~lio pelo cumprimento dos requisitos do 

sistema de gestlio vigente. Cria uma confian~a acrescida aos seus clientes e refor~a o seu 

posicionamento no mercado melhorando a eficiencia global da organiza~lio. A direc~ao de 

sistemas de gestlio da empresa e o garante da manuten~ao e do desenvolvimento do sistema 

de gestlio integrado, implementado na base de uma filosofia pela procura da excelencia no 

neg6cio desta empresa. 

Esta empresa esta ainda certificada no ambito da concep~ao, comercializa~ao, constru~ao e 

montagem de infra-estrturas e instala~lio para as redes m6vel e fixa de telecomunica~6es e 

redes electricas. 

A natureza da modalidade adoptada na organiza~ao dos servi~os de seguran~a, higiene e 

saude no trabalho sao organizadas no estabelecimento em separado. 

Na actividade de SHT possuem a modalidade de servi~os intemos. 
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No que diz respeito a actividade de seguran~a e higiene possuem urn tecnico superior de 

seguran~a e higiene do trabalho (CAP de nfvel V). No que se refere a medicina do trabalho a 

modalidade de servi~os e extema e assegurada por urn medico do trabalho. 

Riscos Profissionais Existentes: 

Nesta empresa os trabalhadores encontram-se sujeitos a diferentes riscos profissionais. Os 

mais frequentes sao: 

- Riscos ffsicos; 

- Riscos de queda em altura; 

- Riscos de quedas de materiais ou objectos; 

- Riscos electricos. 

Nota: 

A func;;ao onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes: Tecnico de Telecomunica£5es. 

Nao existem doenc;;as profissionais participadas. 
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Introdu~ao 

0 presente capitulo tern por objectivo a analise dos dados dos estudos de caso nas ernpresas 

analisadas utilizando a estatistica descritiva (como ja referirnos anteriorrnente utilizarnos o 

software SPSS). Basearno-nos nurn conjunto de rnetodos estatisticos que visam surnariar e 

descrever os atributos rnais proeminentes dos dados (Maroco, 2007) . 

Procedernos a articula9ao e correla9ao dos dados recolhidos considerando os inqueritos por 

questionario assirn como a inforrna9ao obtida nos relat6rios de actividades de SHST dos 

ultirnos tres anos (2006, 2007 e 2008) das oito ernpresas estudadas norneadarnente, os seus 

indices de sinistralidade laboral. 

Vamos apresentar o calculo nurnerico de rnedidas amostrais, urn resurno e descri9ao global 

dos dados recorrendo a tabelas de frequencias e graficos, culrninando corn a analise e 

interpreta9ao dos resultados obtidos. 

Na investiga9ao sobre a percep9ao das condi96es de trabalho e as praticas de SHST vigentes 

e irnportante dar aten9a0 a natureza dos dados recolhidos no que se refere a perspectiva dos 

respondentes junto dos quais se aplicou o questionario (Guest, 2001 e Gibb, 2001). Isto e 

particularrnente irnportante porque a analise destes dados centrou-se na percep9ao dos 

inquiridos. 

De qualquer forma, a recolha das informa96es que se centrarn na identifica9ao e na 

explora9ao dos seus pontos de vista tern sido apontada como rnuito pertinente por alguns 

autores. Corn efeito, e como referern Marchington e Grugulis e irnportante considerar e 

"reconhecer que as percep96es dos "responsaveis" do trabalho eo que realrnente interessa ao 

nivel do seu local de trabalho" (Marchington e Grugulis, 2000: 121 ). De facto, recolher e 

analisar as opini6es dos trabalhadores que executarn o trabalho diariarnente tern sido 

apontado como fundamental, pois a utiliza9ao dos dados relativos as suas percep96es 

afigura-se-nos, assirn, de grande irnportancia para a cornpreensao do processo que rnedeia 

essa rela9ao (Guest, 1999); segundo, por perrnitir identificar e analisar a coerencia entre os 

seus discursos; terceiro, por serern os trabalhadores os agentes representatives do trabalho 

executado - fomecendo por isso indica96es preciosas sobre os rnesrnos (neste caso, no 

ambito das condi96es de trabalho a que estao expostos no exercfcio das suas fun96es). 
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As informac;oes recolhidas atraves dos relat6rios de actividades de SHST sao dados 

concretos, objectivos e reais, como sao o nurnero de acidentes de trabalho e os dias perdidos 

nurn determinado ano civil (de acordo corn os anos de 2006, 2007 e 2008). 

Ern relac;ao a estes relat6rios irnporta explicitar de urna forma rnuito breve qual a sua 

finalidade. 0 que sao Indices de sinistralidade e o que representa cada urn dos indicadores 

estudados e correlacionados corn os dados recolhidos nos inqueritos por questiom1rio. 0 

envio dos relat6rios de actividades de SHST para a ACT sao obrigat6rios desde a publicac;ao 

da Portaria no 1184/2002, de 29 de Agosto. Este foi .o prirneiro diploma regulador da 

organizac;ao e funcionarnento das actividades de seguranc;a, higiene e saude no trabalho, 

prevendo que os ernpregadores elaborern relat6rios anuais das actividades desenvolvidas 

neste dornlnio. 

Esta inforrnac;ao para tratarnento estatlstico constante nestes relat6rios interessa as 

autoridades que tutelarn esta area da SHST norneadarnente, o Ministerio do Trabalho e da 

Solidariedade Social, ern geral e a ACT ern particular. Como e referido no prearnbulo do 

respectivo diploma. Entre outras inforrnac;oes neste ambito da SHST e referido o nurnero de 

acidentes de trabalho e o nurnero de dias perdidos devidos a esses acidentes ern cada 

organizac;ao. 0 rnodelo a preencher era o 1714 (ver anexo 1), devendo o rnesrno ser entregue 

ate 30 de Abril de cada ano (podia ser por via informatica o que ainda hoje se rnantem). 

Actualmente, temos o relat6rio unico onde urn dos anexos e este relat6rio de SHST que deve 

ser enviado para a tutela anualmente, entre 16 de Marc;o e 15 de Abril, de acordo com a 

Portaria no 55/2010, de 21 de Janeiro. 

Nestes relat6rios podemos recolher diversa informac;ao, nomeadarnente a que varnos tratar 

neste estudo, como o numero de acidentes de trabalho e dias perdidos derivados dos 

acidentes. Com estes dados apuramos os Indices de sinistralidade, como o lndice de 

frequencia, gravidade, assim como o numero de dias perdidos, em media, por acidente de 

trabalho (lndice de avaliac;ao da gravidade). 

As informac;6es foram recolhidas nas oito ernpresas estudadas e forarn "convertidas" para as 

formulas infra-mencionadas (Leandro, 1998) considerando os Indices de sinistralidade, que 

sao objecto do nosso estudo: 
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• 0 Indice de Frequencia representa o numero de acidentes, por milhao de horas 

homem trabalhadas e e urn indicador que exprime a probabilidade do risco. 

A formula utilizada e a seguinte: 

6 

No de Acidentes de Trabalho X 10 

If<== ----------------------------------------------

Horas-Homem trabalhadas 

• 0 Indice de Gravidade representa o numero de dias uteis perdidos, por milhao de horas 

- homem trabalhadas e e urn indicador que exprime a severidade do risco. 

A formula utilizada e a seguinte: 

6 

Dias Perdidos X 10 

IG== ----------------------------------------------

Horas-Homem trabalhadas 

• 0 Indice de A valia~ao da Gravidade representa o numero de dias uteis perdidos, em 

media, por acidente e permite estabelecer, por exemplo, prioridades de interven~ao 

para cada departamento/sec~ao. 

• A formula utilizada e a seguinte: 

IG 

lAG== -----------

If< 

A utiliza~ao dos fndices permite-nos obter resultados proporcionais objectives, claros e 

concretes. Por exemplo, uma empresa que possua 150 trabalhadores e que tenha tido no ano 

civil anterior 50 acidentes de trabalho e 300 dias perdidos devido a essas ocorrencias, nao e a 

mesma coisa em termos proporcionais que uma empresa com apenas 30 trabalhadores ter os 

mesmos 50 acidentes de trabalho e os referidos 300 dias perdidos. Atraves do fndice de 

frequencia, gravidade e avalia~ao da gravidade conseguimos estabelecer uma coerencia 

uniforme quando comparamos empresas com o numero de horas-homem trabalhadas 

diferentes. 
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EMPRESAA 

5. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 
Anos 3Anos 

N°de H-18 H- 33 H- 42 H-93 H -31 
Acidentes de M-6 M- 0 M- 6 M -12 M- 4 

Trabalho -- -- -- -- --
24 33 48 105 35 

TOTAL 
N° de Dias H- 409 H- 255 H- 320 H- 1064 H- 355 
Perdidos M- 96 M- 0 M- 90 M- 106 M- 35 

(Absentisrno) 

-- -- -- -- --
TOTAL 505 255 410 1170 390 

5.1. Indices de sinistralidade 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 
Anos 3Anos 

fndice de 92,06 75,10 105,00 272,16 90,72 
Frequencia 
fndice de 1497,04 558,00 978,01 3033,00 1011,00 
Gravidade 

Indice de 16 8 9 33 11 
A valia9ao da 

Gravidade 

Nesta empresa o indice de frequencia oscilou de 2006 a 2008. Podemos afirmar que o anode 

2008 foi aquele que registou uma maior frequencia em rela9ao aos outros dois anos 

analisados. Apesar de nao ter sido o ano em que se registou o maior numero de acidentes de 

trabalho foi o ano em que a rela9ao entre os acidentes e as horas-homem trabalhadas foi mais 

elevado. Em rela9ao aos dias perdidos provenientes dos acidentes de trabalho e que nos e 

dado pelo fndice de gravidade, o ano de 2006 foi o que registou urn valor mais elevado 

comparando com 2007 e 2008. Tambem foi neste ano de 2006 que se registaram mais dias 

perdidos. 0 fndice de avalia9a0 da gravidade, OU seja, 0 numero medio de dias perdidos por 

acidente de trabalho, no ano de 2006 registaram-se 16 dias contra 8 e 9, referentes aos anos 

de 2007 e 2008, respectivamente. A media dos 3 anos registou 11 dias. 
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EMPRESAB 

6. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos J Media dos 
Anos JAnos 

N°de H- 26 H- 32 H- 22 H-80 H-27 
Acidentes de M-12 M-18 M-16 M-46 M -15 

Trabalho -- -- -- -- --
J8 50 J8 126 42 

TOTAL 
N° de Dias H- 602 H- 493 H- 555 H- 166 H- 55 
Perdidos M-117 M-377 M-257 M-337 M-112 

(Absentismo) 

-- -- -- -- --
TOTAL 719 870 812 2401 800 

6.1. Indices de sinistralidade 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos J Media dos 
Anos JAnos 

lndice de 97,10 129,30 100,18 326,58 108,86 
Frequencia 
lndice de 1655,03 2559,46 2407,12 6621,61 2073,87 
Gravidade 

Indice de 16 19 23 58 19 
A valia9ao da 

Gravidade 

Nesta empresa o fndice de frequencia tambem oscilou de 2006 a 2008. Podemos afirmar que 

o ano de 2007 foi aquele que registou uma maior frequencia em rela9ao aos outros dois anos 

analisados. Foi o ano em que se registou o maior numero de acidentes de trabalho. Em 

rela9ao aos dias perdidos provenientes dos acidentes de trabalho e que nos e dado pelo fndice 

de gravidade, o ano de 2007 tambem foi o que registou urn valor mais elevado comparando 

com 2006 e 2008. 0 fndice de avalia9ao da gravidade, ou seja, o numero medio de dias 

perdidos por acidente de trabalho, no ano de 2008 registaram-se 23 dias enquanto em 2007 e 

2006 temos 19 e 16 dias, respectivamente. A media dos 3 anos registou 19 dias. 
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EMPRESAC 

7. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 
Anos 3Anos 

N°de H-8 H- 13 H- 6 H-38 H -1,3 
Acidentes de M-23 M-37 M-48 M- 8 M-2 

Trabalho -- -- -- -- --
31 50 54 135 45 

TOTAL 
N° de Dias H- 60 H- 684 H- 101 H- 845 H- 282 
Perdidos M- 831 M-131 M- 821 M -1783 M-594 

(Absentismo) 

-- -- -- -- --
TOTAL 891 815 922 2628 876 

7.1. Indices de sinistralidade 
/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 

A nos 3Anos 
fndice de 79,22 129,66 140,98 349,86 116,62 

Frequencia 
fndice de 2780,33 1876,00 2156,31 6812,64 2270,88 
Gravidade 

Indice de 34 13 15 58 19 
A valias;ao da 

Gravidade 

Nesta empresa o fndice de frequencia evoluiu negativamente de 2006 a 2008. Este aspecto 

tambem se reflecte nos mimeros de acidentes de trabalho de 2006 a 2008. 0 anode 2008 foi 

aquele que registou uma maior frequencia em relas;ao aos outros dois anos analisados. Em 

relas;ao aos dias perdidos provenientes dos acidentes de trabalho e que nos e dado pelo fndice 

de gravidade, existiu uma pequena oscilas;ao nestes tres anos como podemos verificar pelo 

quadro. 0 ano de 2006 foi o que registou urn valor de gravidade mais elevado seguido do 

anode 2008. Tambem foi neste anode 2008 que se registaram mais dias perdidos. 0 fndice 

de avalias;ao da gravidade, ou seja, o numero medio de dias perdidos por acidente de trabalho 

no anode 2006 registou praticamente o mesmo numero de dias que nos dois anos seguintes. 

Ou seja, 34 dias em 2006 e "apenas" 13 e 15 dias nos anos de 2007 e 2008, respectivamente. 

A media dos 3 anos registou 19 dias (igual ao da empresa B). 
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EMPRESAD 

8. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 
A nos 3Anos 

N°de H- 27 H- 13 H- 26 H- 66 H-22 
Acidentes de M- 4 M- 3 M-2 M- 9 M-3 

Trabalho -- -- -- -- --
31 16 28 75 25 

TOTAL 
N° de Dias H- 277 H- 304 H- 95 H- 676 H- 229 
Perdidos M- 25 M- 22 M- 12 M- 59 M- 18 

(Absentismo) 

-- -- -- -- --
TOTAL 302 326 107 735 245 

8.1. Indices de sinistralidade 
/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 

Anos 3Anos 
lndice de 69,12 53,69 71,59 194,40 64,80 
Fr~quencia 

lndice de 872,18 818,29 214,89 1905,36 635,12 
Gravidade 

lndice de 11 14 3 28 9 
A valiac;;ao da 

Gravidade 

Nesta empresa o fndice de frequencia oscilou de 2006 a 2008. Ou seja, foi menor em 2007 

do que em 2006 mas em 2008 atingiu o valor mais alto dos tres anos em analise. 0 numero 

de acidentes de trabalho no ano de 2008 foi inferior ao de 2006. Ou seja, 28 para 31, 

respectivamente. Mas em relac;;ao ao numero de dias perdidos o anode 2007 foi aquele onde 

se registou urn maior absentismo devido a esta causa. Este numero de dias perdidos nao se 

reflectiu directamente no fndice de gravidade pois apesar dos dias perdidos terem sido 

superiores no ano de 2007 em relac;;ao ao ano de 2006, este ano obteve urn fndice de 

gravidade superior ao ano de 2007 como podemos verificar pelo quadro. 0 fndice de 

avaliac;;ao da gravidade que representa o numero medio de dias perdidos, por acidente de 

trabalho registou o seu numero mais elevado em 2007, ou seja 14 dias. A media dos 3 anos 

registou 9 dias perdidos (em media) por acidente de trabalho. 
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EMPRESAE 

9. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 
Anos 3Anos 

N°de H- 35 H- 10 H-7 H- 29 H-10 
Acidentes de M- 37 M- 39 M-13 M- 25 M-8 

Trabalho -- -- -- -- --
72 49 20 141 47 

TOTAL 
N° de Dias H- 328 H- 242 H- 162 H- 132 H- 44 
Perdidos M- 650 M- 532 M- 341 M-110 M- 37 

(Absentismo) 

-- -- -- -- --
TOTAL 978 874 503 2355 785 

9.1. Indices de sinistralidade 
/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 

Anos JAnos 
Indice de 160,54 109,25 44,59 164,15 121,82 

Frequencia 
Indice de 2138,15 2524,12 1442,67 6104,94 2034,98 

Gravidade 

Indice de 11 16 25 52 17 
A valia~ao da 

Gravidade 

Nesta empresa o fndice de frequencia cresceu de 2006 para 2007 mas teve uma descida 

muito acentuada de 2007 para o ano de 2008. Este aspecto acaba por ser urn reflexo da 

descida de mais de metade de acidentes de trabalho de urn ano para o outro. Contrariamente, 

no ano de 2006 o numero de acidentes de trabalho ocorridos foram mais de tres vezes 

superiores ao ano de 2008. Em rela~ao aos dias perdidos o ano de 2006 apresenta 978 dias 

perdidos, praticamente o dobro de 2008 (503 dias). Esta situa~ao reflecte-se como nao podia 

deixar de ser no fndice de gravidade que foi mais elevado em 2006 do que em 2008. De 

qualquer forma temos uma curiosidade nesta empresa em rela~ao ao indice de gravidade. 

Pois apesar de terem existido mais dias perdidos em 2006 o indice respectivo foi mais alto 

em 2007 (menos horas-homem trabalhadas neste ano ). 0 indice de avalia~ao da gravidade 

foi mais elevado em 2008 devido a grande discrepancia entre o indice de frequencia e de 

gravidade. A media dos 3 anos registou 17 dias perdidos. 
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EMPRESAF 

10. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 
Anos 3Anos 

N°de H- 16 H- 14 H- 6 H- 48 H-16 
Acidentes de M- 4 M- 3 M- 2 M- 9 M- 3 

Trabalho -- -- -- -- --
20 17 8 45 15 

TOTAL 
N° de Dias H- 74 H-58 H- 61 H- 193 H- 97 
Perdidos M- 14 M-12 M- 6 M- 32 M- 44 

(Absentismo) 

-- -- -- -- --
TOTAL 88 70 67 225 75 

10.1. Indices de sinistralidade 
/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 

Anos 3Anos 
fndice de 57,49 29,91 29,24 116,64 38,88 

Frequencia 
fndice de 193,74 193,04 196,48 583,26 194,42 
Gravidade 

Indice de 3 5 7 15 5 
A valias;ao da 

Gravidade 

Nesta empresa o m1mero de acidentes de trabalho tern diminufdo de 2006 a 2008. 0 mesmo 

se passou em relas;ao ao numero de dias perdidos onde temos: 88, 70 e 67 dias perdidos, 

referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008, respectivamente. Este aspecto, reflecte-se no 

fndice de frequencia onde a tendencia de diminuis;ao de 2006 para 2008 tambem se mantem. 

Em relas;ao ao fndice de gravidade praticamente nao existiu uma oscilas;ao entre estes tres 

anos analisados cujos scores obtidos sao bastante aproximados. Apenas no ano 2008 temos 

urn pequeno acrescimo em relas;ao aos outros dois anos. 0 fndice de avalias;ao da gravidade, 

ou seja, o numero medio de dias perdidos, por acidente de trabalho subiu dois dias do ano 

2006 para 2007 e deste para 2008, ou seja, 3, 5 e 7 dias, respectivamente. 

A media dos 3 aiios registou 5 dias. 
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11. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 
Anos 3Anos 

N°de H- 28 H- 42 H- 20 H- 90 H- 30 
Acidentes de M- 1 M- 3 M- 2 M- 6 M- 2 

Trabalho -- -- -- -- --
29 45 22 96 32 

TOTAL 
N° de Dias H- 177 H-222 H- 319 H- 718 H- 239 
Perdidos M- 90 M-54 M- 8 M- 152 M- 51 

(Absentismo) 

-- -- -- -- --
TOTAL 267 276 327 870 290 

11.1. Indices de sinistralidade 
/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 

Anos 3Anos 
Indice de 73,23 109,35 66,24 248,82 82,94 

Frequencia 
fndice de 687,80 727,61 839,90 2255,31 751,77 
Gravidade 

Indice de 10 6 13 29 10 
A valias;ao da 

Gravidade 

Nesta empresa o mimero de acidentes de trabalho oscilou de 2006 para 2008. Ou seja, em 

2006, 2007 e 2008 tivemos 29, 45 e 22 acidentes de trabalho, respectivamente. Esta 

oscilas;ao foi acompanhada pelo fndice de frequencia que obteve urn score em 2006 de 73,23. 

Em 2007 obteve 109,35 e em 2008 teve uma frequencia de 66,24. Em relas;ao aos dias 

perdidos provenientes dos acidentes de trabalho existiu uma evolus;ao negativa de 2006 para 

2008. Assim sendo, o ano de 2006 foi o que registou urn valor de gravidade mais baixo 

seguido de 2007 e 2008. 

0 fndice de avalias;ao da gravidade obteve o seu valor mais elevado em 2008 com 13 dias 

perdidos, em media, por acidente. Seguidamente temos o anode 2006 com 10 dias e de 2007 

com 6 d!as. A tendencia da evolus;ao de gravidade nao evoluiu de ano para ano mas existiu 

uma oscilas;ao como podemos constatar no quadro. A media dos 3 anos registou 10 dias 

perdidos. 
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EMPRESAH 

12. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos 

/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 
Anos 3Anos 

N°de H- 59 H- 32 H- 32 H- 123 H- 41 
Acidentes de M- 0 M- 1 M- 2 M- 3 M- 1 

Trabalho -- -- -- -- --
59 33 34 126 42 

TOTAL 
N° de Dias H- 388 H-675 H- 605 H- 1228 H- 409 
Perdidos M- 0 M- 70 M- 92 M- 33 M- 11 

(Absentismo) 

-- -- -- -- --
TOTAL 388 745 697 1830 610 

12.1. Indices de sinistralidade 
/Ano Civil 2006 2007 2008 Total dos 3 Media dos 

Anos 3Anos 
Indice de 129,00 97,85 99,73 326,58 108,86 

Frequencia 
Indice de 1464,27 1745,19 1534,50 4743,96 1581,32 

Gravidade 

Indice de 11 18 15 44 15 
A valia9ao da 

Gravidade 

Nesta empresa o indice de frequencia foi mais elevado em 2006. 0 que provocou essa 

situa9ao foi o mimero de acidentes de trabalho (59) que foi mais elevado neste ano. 

Praticamente o dobro dos dois anos seguintes: 33 e 34 referentes a 2007 e 2008, 

respectivamente. Assim sendo, o mimero dos respectivos indices de frequencia foram 

similares nestes dois ultimos anos da nossa analise. No que diz respeito aos dias perdidos 

provenientes dos acidentes de trabalho e que nos e dado pelo indice de gravidade, o ano de 

2007 foi o que registou urn indice mais elevado seguido de 2008 e por fim 2006. 0 indice de 

avalia9ao da gravidade no ano de 2007 foi o que registou o numero mais elevado (18 dias ). 

Em 2008 tivemos 15 dias e em 2006 obtivemos 14 dias perdidos. A media dos 3 anos 

registou 15 dias perdidos (em termos medios) por acidente de trabalho. 
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Quadro 18- Indices de sinistralidade- media por empresa (2006, 2007 e 2008) 

EMPRESA de Frequencia dice de A valia~ao 
Gravidade da Gravidade 

A 90,72 1011,00 11 

B 108.86 2073,87 19 

c 116,62 2270,88 19 

D 64,80 635,12 9 

E 121,82 2034,98 17 

G 82,94 751,77 10 

H 108;86 1581,32 15 

A Empresa que apresenta os melhores fndices de sinistralidade, ou seja, o menor fndice de 

frequencia (38,88), gravidade (194,42) e avalias;ao da gravidade (5) e a Empresa F. 

Seguidamente temos a empresa D que tambem regista os melhores resultados nos tres 

fndices analisados nomeadamente, frequencia (64,80), gravidade (635,12) e avalias;ao da 

gravidade (9). 

Temos o maior score relativamente ao fndice de frequencia (121,82) na empresa E. Em 

relas;ao ao fndice de gravidade (2270,88) na Empresa C e relativamente ao fndice de 

avalias;ao da gravidade (19) temos duas empresas que obtiveram este mesmo valor, 

nomeadamente a empresa B e C. 

Estes fndices constantes no quadro resumo no 19 vao ser utilizados para correlacionarmos 

com os resultados obtidos nos 385 questiomirios aplicados aos trabalhadores das oito 

empresas analisadas. 

Em seguida, vamos apresentar a sfntese dos resultados dos estudos de caso considerando as 

hip6teses por n6s formuladas, identificando se as mesmas se confirmam ou nao. 
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13. Sintese dos resultados dos estudos de caso 

Em relac;:ao as quatro hip6teses apresentadas no nosso estudo vamos aferir atraves do 

coeficiente da correlac;:ao (neste caso de Spearman) se existe correlac;:ao entre as variaveis em 

estudo. Por outro lado, se a correlac;:ao existir temos que analisar se aquele valor da 

correlacc;:ao e significativo ou nao. Assim, vamos utilizar hip6teses estatfsticas 

nomeadamente (Pestana e Gageiro, 2005): 

HO - A correlac;:ao nao e significativa; 

Hl - A correlac;:ao ~ significativa. 

De acordo com a regra de decisao que vimos anteriormente: 

Rejeitamos HOse sig = p-Value< a e a= 0,05 

Entao, se Sig = 0, < a = 0,05. Rejeitamos HO, logo neste caso, a correlac;:ao e significativa. 

Vejamos as guatro hip6teses que criamos tendo em conta estes pressupostos. 

HIPOTESES 

Hip6tese 1 - Quanto melhor forem as condir;oes de trabalho e as prdticas de SST na 6ptica 

de todos os trabalhadores respondentes das empresas inquiridas, menor seriio os seus 

indices de sinistralidade. 

A hip6tese supra-referida em termos estatfsticos pode ser reformulada da seguinte forma: 

quanta maior o score obtido em cada urn dos factores (maior cotac;:ao implica uma percepc;:ao 

do trabalhador mais positiva sobre o factor que se en contra a ser avaliado ). Ou num ambito 

geral (que e o caso desta hip6tese), quanta maior o score para as condis:oes de trabalho, 

menor serao os indices de sinistralidade !aboral (e vice-versa). Ou seja, a correlac;:ao entre 

condic;:oes de trabalho e os indices de sinistralidade segundo a hip6tese em estudo deven1 

apresentar urn coeflciente negativo. 
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13.1. Coeficiente de correlas;ao entre as variaveis em estudo 

No estudo das rela<;6es entre as variaveis objecto desta investiga<;ao consideramos que as 

rela<;6es encontradas nao tern urn caracter determinfstico mas estocastico, ou seja, admitimos 

que podem existir outros factores a interferir na explica9ao dos valores assumidos por uma 

dada variavel e nao exclusivamente os valores da outra variavel (Quivy, 1992). 

0 coeficiente de correla<;ao e uma estatfstica que avalia a magnitude e direc9ao da associa9ao 

ou correla<;ao entre duas variaveis sem que, no entanto, nenhuma delas seja tida como 

dependente em rela<;ao a outra (Maroco e Bispo, 2003). 

0 coeficiente de correla<;ao de Spearman, para a analise da correla<;ao entre duas variaveis 

quantitativas provenientes duma popula<;ao com distribui<;ao normal e a estatfstica que mais 

frequentemente se utiliza para medir o grau de associa<;ao entre duas variaveis (Maroco e 

Bispo, 2003). 0 valor deste coeficiente varia entre "-1" e "1". Valores negativos revelam 

que a altera<;ao duma das variaveis num sentido implica a altera<;ao da outra em sentido 

contrario. V alores iguais a zero revelam a nao existencia de associa<;ao linear entre as duas 

variaveis. Valores superiores a zero revelam que altera<;6es numa das variaveis implicam 

altera<;6es no mesmo sentido da outra variavel (Pestana e Gageiro, 2005). 

Correlations 

CT fndice de Frequencia 

Spearman's rho CT Correlation Coefficient 1,000 ~~ 
Sig. (2-tailed) ,000 

N 385 385 

fndice de Frequencia Correlation Coefficient ~ ~ 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

CT fndice de Gravldade 

Spearman's rho CT Correlation Coefficient 1,000 (427'') -Sig. (2-tailed) ,000 

N ~5 385 

fndice de Gravidade Correlation Coefficient ~~ 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

[ndice de 

Avalia~;ao da 

CT Gravidade 

Spearman's rho CT Correlation Coefficient 1,000 (,437''~ 
Sig. (2-tailed) 

."7o0 

N 385 385 

fndice de Avaliagao da Correlation Coefficient c;:> 1,000 

Gravida de 
Sig. (2-tailed) . 

N 385 385 

••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

Fl_total indice de Frequemcia 

Spearman's rho Fl_total Correlation Coefficient 1,000 (.405 .. ~ -Sig. (2-tailed) ,000 

N 385 385 

fndice de Frequencia Correlation Coefficient ~ ) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

Fl_total fndice de Gravidade 

Spearman's rho Fl_total Correlation Coefficient 1,000 ~~ 
Sig. (2-tailed) ,000 

N 385 385 

fndice de Gravidade Correlation Coefficient <3 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

fndice de 

Avaliayao da 

Fl_total Gravid~ 

Spearman's rho Fl_total Correlation Coefficient 1,000 ~~ 
Sig. (2-tailed) ,000 

N ....Ja..5 385 

fndice de Avaliayao da Correlation Coefficient ~ ) 1,000 

Gravida de Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

FE_ total fndice de Frequencia 

Spearman's rho FE_ total Correlation Coefficient 1,000 ~) 
Sig. (2-tailed) ,000 

N ~ 385 

fndice de Frequencia Correlation Coefficient ~ D 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

FE_total Indica de Gravidade 

Spearman's rho FE_ total Correlation Coefficient 1,000 (,366") -Sig. (2-tailed) ,000 

N ~5 385 

indice de Gravidade Correlation Coefficient (-,366~ 1,000 -Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

Indica de 

Avaliavao da 

FE_ total Gravidade 

Spearman's rho FE_ total Correlation Coefficient 1,000 (376"~ -Sig. (2-tailed) ,000 

N 385 385 

indice de Avaliavao da Correlation Coefficient E ~ 1,000 

Gravidade 
Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

indice de 

PCE_total Frequencia 

Spearman's rho PCE_total Correlation Coefficient 1,000 E~ 
Sig. (2-tailed) ,000 

N _385 385 

indice de Frequencia Correlation Coefficient (5 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

209 



Concep9oes e Percep9oes sobre as Condi96es de Trabalho: estudo compnrativo com 11 sinistralidadc labornl em cmprcsas l'ortugucsns 

Correlations 

PCE_total lndice de Gravidade 

Spearman's rho PCE_total Correlation Coefficient 1,000 (,303"t -Sig. (2-tailed) ,000 

N 385 385 

fndice de Gravidade Correlation Coefficient ~ D 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

· ••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

indice de 

Avaliagao da 

PC I;_ total Gravidade 

Spearman's rho PCE_total Correlation Coefficient 1,000 (,315 .. ~ -Sig. (2-tailed) ,000 

N 385 385 

fndice de Avaliagao da Correlation Coefficient (,315~. 1,000 

Gravida de 
~ 

Sig. (2-tailed) ,000. 

N 385 385 

••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabela 3 - Grau de associac;;ao entre as diferentes variaveis 

indice de indice de fndice de Avaliagao de 

Frequencia Gravida de Gravidade 

Condi~oes de Trabalho (CT) Rs=- 0,475, Rs=- 0,427, Rs =- 0,437, 

p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Factores lntrlnsecos (FI_ Total) Rs =- 0,405, Rs =- 0,440, Rs =- 0,445, 

p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Factores Extrlnsecos (FE_ Total) Rs =- 0,455, Rs=- 0,366, Rs=- 0,376, 

p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Participa~ao, Consulta e Envolvimento Rs=- 0,333, Rs=- 0,303, Rs=- 0,315, 

(PCE_ Total) p<0.001 p<0.001 p<0.001 
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Apuramos que o sentido entre todas as correla96es e negativo e significativo (p<O.OOl). 

Quer nas condi96es de trabalho, em geral, quer numa am'ilise individual de cada factor 

(fntrinsecos, Extrinsecos e Participa9ao, Consulta e Envolvimento). 

Os indices de sinistralidade !aboral diminuem com o aumento de melhores condi96es de 

trabalho nas organiza96es estudadas. Ou seja, quanto melhor foram as percep96es dos 

trabalhadores em rela9ao as suas condi96es de trabalho e as pn'iticas de SST vigentes nas 

suas empresas, menor sao os indices de sinistralidade (nas respectivas oito empresas, quer a 

nivel da frequencia, gravidade e avalia9ao da gravidade). 

Obtivemos correlas-oes negativas em todas as combina96es utilizadas (quando uma variavel 

aumenta a outra diminui). 

Os Indices de Sinistralidade diminuem com o aumento de melhores Condi96es de 

Trabalho/SST nas empresas estudadas. 

ou 
Os Indices de Sinistralidade aumentam com a diminui~ao de melhores Condi96es 

de Trabalho/SST nas respectivas empresas analisadas. 

Assim, os dados anteriores validam a hip6tese 1. 
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Hipotese 2 - Na percepr;iio dos trabalhadores, a empresa que possui melhores condir,:oes de 

trabalho e melhores praticas de SST e aquela que possui urn menor fndice de frequencia 

(menos acidentes de trabalho), gravidade (menos dias perdidos) e fndice de avaliar;iio da 

gravidade (media de dias perdidos por acidente de trabalho). 

13.2. Media aparada (5% Trimmed Mean) 

Foi inicialmente utilizada uma analise descritiva de modo a averiguar o comportamento 

individual de cada empresa face as condi96es de trabalho e respectivos factores/dimens6es 

que a compoem. Da mesma forma que foi elaborada uma analise comparada dos valores 

medios entre cada empresa para cada urn dos referidos factores/dimensoes. 

Utilizamos a Media Aparada (5% Trimmed Mean) que tern em considera9ao os outliers 

(valores extremados). Na realidade, o que estamos fazendo e eliminando os valores 

extremos superiores e inferiores (valores discrepantes). 

Temos medidas de localiza9ao central como a media, mediana, a media aparada, etc. A 

media pode ser pensada como o centro de massa dos valores das observa96es, isto e, o ponto 

de equilfbrio ap6s dispormos as observa96es sobre uma "regua" (Pestana e Gageiro, 2005). A 

mediana e a observa9ao central depois de. ordenada a amostra (a mediana e mais "robusta" 

que a media a erros ou a observa96es afastadas) (Maroco, 2007). 

Uma Media Aparada nao e mais dos que uma "mistura" entre os conceitos de media e 

mediana por forma a combinar as qualidades de ambas. Uma Media Aparada (5% trimmed 

Mean) e uma media que e calculada excluindo uma certa propor9aO de observa96es em cada 

extremo da amostra. 0 objectivo de utilizar este criterio reside na tentativa de obter 

indicadores que se aproximem da realidade, excluindo val ores extremos ( consiste em retirar 

da analise dos val ores observados, de 2,5% a 5% ), que podem influenciar o resultado da 

analise. 
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Descrlptives 

CT Empresa A Mean 265,4677 3,51161 

95% Confidence Interval for Lower Bound 258,4458 

Mean Upper Bound 272,4896 

5% Trimmed Mean 1<!65,5358 [) 
Median 267,0000 

Variance 764,548 

Std. Deviation 27,65046 

Minimum 202,00 

Maximum 343,00 

Empresa 8 Mean 236,3393 5,34087 

95% Confidence Interval for Lower Bound 225,6360 

Mean Upper Bound 247,0426 

5% Trimmed Mean 1<!37,4167 :> 
Median 243,5000 

Variance 1597,392 

Std. Deviation 39,96739 

Minimum 132,00 

Maximum 307,00 

Empresa C Mean 247,1818 6,08626 

95% Confidence Interval for Lower Bound 234,9077 

Mean Upper Bound 259,4559 

5% Trimmed Mean IC46,9192 D 
Median 247,0000 

Variance 1629,873 

Std. Deviation 40,37169 

Minimum 174,00 

Maximum 327,00 
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Empresa D Mean 278,0417 4,93893 

95% Confidence Interval for Lower Bound 267,8247 

Mean Upper Bound 288,2586 

5% Trimmed Mean IC77,3148 D 
Median 278,0000 

Variance 585,433 

Std. Deviation 24,19572 

Minimum 243,00 

Maximum 328,00 

Empresa E Mean 232,0978 3,49199 

95% Confidence Interval for Lower Bound 225,1614 

Mean Upper Bound 239,0342 

5% Trimmed Mean IC31,7585 D 
Median 229,0000 

Variance 1121,847 

Std. Deviation 33,49399 

Minimum 156,00 

Maximum 325,00 

Empresa F Mean 291,9730 4,37806 

95% Confidence Interval for Lower Bound 283,0939 

Mean Upper Bound 300,8521 

5% Trimmed Mean 1(291,8303 D 
Median 288,0000 

Variance 709,194 

Std. Deviation 26,63069 

Minimum 238,00 

Maximum 343,00 
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Empresa G Mean 266,9750 5,26618 

95% Confidence Interval for Lower Bound 256,3231 

Mean Upper Bound 277,6269 

5% Trimmed Mean 1~67,3611 ) 
Median 270,5000 

Variance 1109,307 

Std. Deviation 33,30626 

Minimum 193,00 

Maximum 332,00 

Empresa H Mean 266,6667 5,65672 

95% Confidence Interval for Lower Bound 255,0974 

Mean Upper Bound 278,2360 

5% Trimmed Mean IQ66,5926 [) 
Median 263,5000 

Variance 959,954 

Std. Deviation 30,98312 

Minimum 197,00 

Maximum 329,00 

Descriptives 

Empresa Statistic Std. Error 

Fl_total Empresa A Mean 91 '1290 1,46590 

95% Confidence Interval for Lower Bound 88,1978 

Mean 
Upper Bound 9_i.02_03 

5% Trimmed Mean c91.258_l [) 
Median 91,5000 

Variance 133,229 

Std. Deviation 11,54249 

Minimum 62,00 

Maximum 121,00 
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Empresa B Mean 81,8571 1,84891 

95% Confidence Interval for Lower Bound 78,1518 

Mean Upper Bound 85.5624 

5% Trimmed Mean IC82,702_4 C> 
Median 85,0000 

Variance 191,434 

Std. Deviation 13,83596 

Minimum 35,00 

Maximum 104,00 

Empresa C Mean 83,7045 2,45048 

95% Confidence Interval for Lower Bound 78,7627 

Mean Upper Bound 8~64 

5% Trimmed Mean IC83,3384 C> 
Median 81,5000 

Variance 264,213 

Std. Deviation 16,25463 

Minimum 54,00 

Maximum 123,00 

Empresa D Mean 97,0000 1,45213 

95% Confidence Interval for Lower Bound 93,9960 

Mean Upper Bound 100,0040 

5% Trimmed Mean IC96,9074 D 
Median 97,0000 

Variance 50,609 

Std. Deviation 7,11398 

Minimum 84,00 

Maximum 112,00 

216 



Concep~5es e Percep~5es sobre as Condi~oes de Trabalho: estudo compnrntivo com n sinistrnlidndc lubornl em cmprcsns l'ortu~ucsns 

Empresa E Mean 85,1196 1,08676 

95% Confidence Interval for Lower Bound 82,9609 

Mean Upper Bound 87,2783 

5% Trimmed Mean IC 84,9903 C> 
Median 85,0000 

Variance 108,656 

Std. Deviation 10,42381 

Minimum 67,00 

Maximum 107,00 

Empresa F Mean 100,8378 1,85896 

95% Confidence Interval for Lower Bound 97,0677 

Mean Upper Bound 104,6080 

5% Trimmed Mean 1(1o1,0330 C> 
Median 102,0000 

Variance 127,862 

Std. Deviation 11,30760 

Minimum 77,00 

Maximum 123,00 

Empresa G Mean 94,8750 1,87500 

95% Confidence Interval for Lower Bound 91,0825 

Mean Upper Bound 98,6675 

5% Trimmed Mean IC 95,4167 D 
Median 97,0000 

Variance 140,625 

Std. Deviation 11,85854 

Minimum 60,00 

Maximum 117,00 
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Empresa H Mean 91,0333 2,14395 

95% Confidence Interval for Lower Bound 86,6485 

Mean Upper Bound 95,4182 

5% Trimmed Mean IC 90,7407 D 
Median 89,0000 

Variance 137,895 

Std. Deviation 11,74289 

Minimum 69,00 

Maximum 119,00 

FE_ total Empresa A Mean 149,1129 1,97755 

95% Confidence Interval for Lower Bound 145,1586 

Mean Upper Bound 153,0672 

5% Trimmed Mean IC49,0394 [) 
Median 151,0000 

Variance 242,462 

Std. Deviation 15,57121 

Minimum 116,00 

Maximum 184,00 

Empresa B Mean 134,8214 3,17008 

95% Confidence Interval for Lower Bound 128,4684 

Mean Upper Bound 141,1744 

5% Trimmed Mean 1(135,2738 [) 
Median 135,0000 

Variance 562,768 

Std. Deviation 23,72272 

Minimum 82,00 

Maximum 178,00 
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Empresa C Mean 140,7500 3,37071 

95% Confidence Interval for Lower Bound 133,9523 

Mean Upper Bound 147,5477 

5% Trimmed Mean IC41,7778 D 
Median 145,0000 

Variance 499,913 

Std. Deviation 22,35873 

Minimum 84,00 

Maximum 182,00 

Empresa D Mean 155,6667 3,05367 

95% Confidence Interval for Lower Bound 149,3497 

Mean Upper Bound 161,9837 

5% Trimmed Mean IC:55,0556 D 
Median 153,0000 

Variance 223,797 

Std. Deviation 14,95985 

Minimum 132,00 

Maximum 193,00 

Empresa E Mean 127,8152 2,14550 

95% Confidence Interval for Lower Bound 123,5534 

Mean Upper Bound 132,0770 

5% Trimmed Mean IC27,8164 D 
Median 129,5000 

Variance 423,493 

Std. Deviation 20,57894 

Minimum 78,00 

Maximum 181,00 
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Empresa F Mean 162,3514 2,57565 

95% Confidence Interval for Lower Bound 157,1277 

Mean Upper Bound 167,5750 

5% Trimmed Mean (162,5015 ) 
Median 159,0000 

Variance 245,456 

Std. Deviation 15,66705 

Minimum 132,00 

Maximum 190,00 

Empresa G Mean 147,7000 3,03066 

95% Confidence Interval for Lower Bound 141,5699 

Mean Upper Bound 153,8301 

5% Trimmed Mean IC47,5556 D 
Median 147,5000 

Variance 367,395 

Std. Deviation 19,16755 

Minimum 107,00 

Maximum 190,00 

Empresa H Mean 149,5333 3,12783 

95% Confidence Interval for Lower Bound 143,1362 

Mean Upper Bound 155,9305 

5% Trimmed Mean 1(149,8889 D 
Median 150,0000 

Variance 293,499 

Std. Deviation 17,13181 

Minimum 108,00 

Maximum 179,00 
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PCE_total Empresa A Mean 25,2258 ,88001 

95% Confidence Interval for Lower Bound 23,4661 

Mean Upper Bound 26,9855 

5% Trimmed Mean IC 25,5394 D 
Median 25,0000 

Variance 48,014 

Std. Deviation 6,92920 

Minimum ,00 

Maximum 38,00 

Empresa B Mean 19,6607 1,12130 

95% Confidence Interval for Lower Bound 17,4136 

Mean Upper Bound 21,9079 

5% Trimmed Mean IC 19,8095 ) 
Median 20,5000 

Variance 70,410 

Std. Deviation 8,39107 

Minimum ,00 

Maximum 37,00 

Empresa C Mean 22,7273 1,38146 

95% Confidence Interval for Lower Bound 19,9413 

Mean Upper Bound 25,5132 

5% Trimmed Mean c 22,9091 ) 
Median 22,5000 

Variance 83,970 

Std. Deviation 9,16354 

Minimum ,00 

Maximum 40,00 
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Empresa D Mean 25,3750 1,20958 

95% Confidence Interval for Lower Bound 22,8728 

Mean Upper Bound 27,8772 

5% Trimmed Mean IC 25,5370 [) 
Median 27,0000 

Variance 35,114 

Std. Deviation 5,92572 

Minimum 11,00 

Maximum 37,00 

Empresa E Mean 19,1630 ,89034 

95% Confidence Interval for Lower Bound 17,3945 

Mean Upper Bound 20,9316 

5% Trimmed Mean IC 19,2705 D 
Median 20,0000 

Variance 72,929 

Std. Deviation 8,53986 

Minimum ,00 

Maximum 39,00 

Empresa F Mean 28,7838 1,03913 

95% Confidence Interval for Lower Bound 26,6763 

Mean Upper Bound 30,8912 

5% Trimmed Mean ~c 29.0766 D 
Median 28,0000 

Variance 39,952 

Std. Deviation 6,32076 

Minimum 11,00 

Maximum 39,00 
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Empresa G Mean 24,4000 1,58146 

95% Confidence Interval for Lower Bound 21,2012 

Mean Upper Bound 27,5988 

5% Trimmed Mean IC 24,8611 D 
Median 26,0000 

Variance 100,041 

Std. Deviation 10,00205 

Minimum ,00 

Maximum 40,00 

Empresa H Mean 26,1000 1,34622 

95% Confidence Interval for Lower Bound 23,3467 

Mean Upper Bound 28,8533 

5% Trimmed Mean c 26,3889 ) 
Median 26,5000 

Variance 54,369 

Std. Deviation 7,37353 

Minimum 7,00 

Maximum 39,00 

I I I 
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Tabela 4 - Analise comparada das condi9oes de trabalho e da SST das diferentes empresas 

EMPRESAS CT Fl_total FE_ total PCE_total 

Empresa A 265,54 91,26 149,04 25,54 

Empresa B 237,42 82,70 135,27 19,81 

Empresa C 246,92 83,34 141,78 22,91 

Empresa D 277,31 96,91 155,06 25,54 

Empresa E 231,76 84,99 127,82 19,27 

Empresa F 291,83 101,03 162,50 29,08 

Empresa G 267,36 95,42 147,56 24,86 

Empresa H 266,59 90,74 149,89 26,39 

A empresa F e a que apresenta o score avaliativo mais elevado face as condic;oes de trabalho 

(XcT = 291,83). 0 mesmo se passa quando analisamos cada uma das dimensoes (iFi_total = 

101,03, xFE_total = 162,50, XpcE_total = 29,08). Em termos de classificac;ao logo de seguida 

surge a em pre sa D (.iCT = 2 77,31 ). Em extremo oposto encontra-se a empresa E on de a 

avaliac;ao das condic;oes de trabalhado obtiveram urn score mais baixo (i'CT = 231,76). A 

empresa G (~'fcT = 267,36), H (xcT = 266,59), A (xcT = 265,54), C (xcT = 246,92) e B (xcT = 

237,42) surgem no terceiro, quarto, quinto, sexto e setimo Iugar, respectivamente. 

Para uma melhor interpreta9ao e visualizac;ao, vejamos a representac;ao grafica destes valores 

referentes as condic;oes de trabalho no grafico n° 1. 
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Grafico 1 - Amilise comparada das condi<;oes de trabalho 

to 
c 
C'CI 
Q) 

:::!: 

Errpresa A Errpresa B Errpresa C Errpresa D Errpresa E Errpresa F Errpresa G Errpresa H 

Empresa 

Como ja tinhamos referido anteriormente, a Empresa F e a que apresenta o valor mais 

elevado no que diz respeito a percep<;ao dos trabalhadores das empresas inquiridas face as 

Condi~oes de Trabalho e as praticas de SST que existem no seio das suas organiza<;oes 

nomeadamente, xcr = 291,83. 
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Grafico 2- Analise comparada dos factores intrinsecos 

8npresa A Errpresa B Errpresa C Errpresa D Errpresa E Errpresa F Errpresa G Errpresa H 

Empresa 

A Empresa F continua a ser a empresa que apresenta o score avaliativo mais elevado, neste 

caso, no que diz respeito aos Factores lntrinsecos, ou seja, XFi_total = 101,03. 

Em segundo Iugar temos a empresa D com urn valor de .i'Fi_total = 96,91. Muito proximo desta 

empresa em termos de score obtido temos a empresa G com iFi_total = 95,42 que ocupa assim 

a 3° posic;ao. Quem obteve a menor avaliac;ao das oito empresas em estudo foi a empresa B 

com XFi_total = 82,70. 

Em 4° Iugar temos a empresa A que obteve urn score avaliativo de XFi_total = 91,26. 

Na sa, 68 e 7a posic;ao com urn valor de xFi_total = 90,74, 84,99 e 83,34, respectivamente, 

temos as empresas H, E e C. 
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Grafico 3- Analise comparada dos factores extrinsecos 

iii 
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IU 
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::!!: 

50,00 

Erfl>resa A Erll>resa B Ernpresa C Erfl>resa D Empresa E Erfl>resa F Erll>resa G Erll>resa H 

Empresa 

A Empresa F mantem-se como a empresa que continua a apresentar o score avaliativo mais 

elevado, neste caso, no que diz respeito aos Factores Extrinsecos, ou seja, XFE_total = 162,50. 

Em segundo Iugar continua a ser a empresa D (como aconteceu com os do is factores 

anteriores) com urn valor de .XFE_total = 155,06. Na 3a posi<;ao temos a empresa H com urn 

valor de .iFE_total = 149,89. Quem obteve a menor avalia<;ao das oito empresas em estudo foi 

a empresa E com urn score final de XFE_total = 127,82. 

Em 4° Iugar temos a empresa A que obteve urn score avaliativo de i"FE_total = 149,04. 

Nasa, 6a e 7a posi<;ao, com urn valor de ~iFE_total = 147,56, 141,78 e 135,27, respectivamente, 

temos as empresas G, C e B. 
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Grafico 4 -Analise comparada da participac;:ao, consulta e envolvimento dos trabalhadores. 
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Efrl:>resa A Errpresa B Errpresa C Errpresa D Errpresa E Errpresa F Errpresa G Errpresa H 

Empresa 

A Empresa F mantem-se como a empresa que continua a apresentar o score avaliativo mais 

elevado, neste caso, no que diz respeito aos Factores de Participa~ao, Consulta e 

Envolvimento, ou seja, .ipcE_total = 29,08. 

Em segundo Iugar encontra-se a empresa H com urn valor de ipcE_total = 26,39. Nas posic;:oes 

seguintes temos duas empresas com o mesmo valor obtido nomeadamente, as empresas A e 

D com XpcE_total = 25,54 que ocupam assim a 3a e 4a posic;:ao. Na sa posic;:ao temos a empresa 

G com urn valor de .ipcE_total = 24,86. No Iugar seguinte, ou seja, no 6° Iugar temos a 

empresa C que obteve xpcE_total = 22,91. Quem obteve a menor avaliac;:ao foi a empresa E 

com urn score final de xpcE_total = 19,27. 

Na 7a posic;:ao, com urn valor de .ipcE_total = 19,81, temos a empresa B. 
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De acordo com os dados apresentados anteriormente verificamos que existem diferen9as 

entre as empresas face as condi96es de trabalho/praticas de SST e tambem no que diz 

respeito aos restantes factores em estudo (intrinsecos, extrinsecos e participayao, consulta e 

envolvimento ). 

Contudo, antes de avan9ar para o objective principal da hip6tese, devemos, segundo Maroco 

(2007) colocar uma questao: 

Serao estas diferen9as estatisticamente significativas? E em caso afirmativo, entre que 

empresas sao essas diferen9as significativas? 

Urn resultado estatisticamente significative quer dizer que o resultado obtido e diferente 

daquele que esperariamos por mero acaso (Pestana e Gageiro, 2005). Quando realizamos 

comparay5es (neste caso, entre empresas) tambem temos de percepcionar se aquelas 

diferenyas serao ou nao significativas/relevantes. Por exemplo, ter uma diferenya de 3, 5, 8, 

20, 38, 225 unidades entre dois grupos (empresas) a partir de que valor e que devemos 

considerar uma diferenya significativalrelevante? 

Assim sendo, fizemos esta analise para cada factor (FI, FE e PCE) e para as condiyoes de 

trabalho/SST de uma forma geral. 

13.3. Teste ANOV A 

0 teste utilizado foi o ANOV A. A ANOV A e urn teste parametrico pois aplica-se a variaveis 

de tipo quantitative. A comparayao de medias de duas ou mais populayoes de onde foram 

extraidas amostras aleat6rias e independentes pode fazer-se atraves da analise de variancia 

(ANOV A) se a distribuiyao da variavel for normal e se as variancias populacionais forem 

homogeneas. 

A ANOVA compara a variancia dentro das amostras ou grupos (variancia residual) com a 

variancia entre as amostras ou grupos (variancia do factor). Se a variancia residual for 

significativamente inferior a variancia do factor, entao as medias populacionais estimadas a 

partir das amostras sao significativamente diferentes (Maroco, 2007). 
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A analise da variancia e univariada ou multivariada consoante inclua uma ou varias variaveis 

dependentes de natureza qualitativa. A analise de variancia designa-se por Anova One-Way 

se existir apenas urn factor em estudo (i.e. uma variavel independente) ou Anova Factorial se 

existir mais do que urn factor (i.e. mais do que uma variavel independente (Pereira, 2008)). 

A questao central desta analise consiste em saber se as popular;:oes em estudo tern ou nao 

medias iguais. 

Hip6teses deste teste (Maroco, 2007): 

HO: Todas as empresas apresentam valores medics iguais de FI ou FE ou PCE ou CT; 

Hl: Existe pelo menos uma media que difere de uma das outras restantes. 

Utilizando a regrade decisao: Rejeitamos HOse sig = p-Value <a e a= 0,05 . 

Sig = 0, logo <0,05. Rejeito HO, pois existe pelo menos uma 

outras restantes. 

Exemplo: 

··················································· 
Factor em que as empresas estao a ; 

.............. ~~:.~~~:.~~~~~-~· .............. J 
Fl_total 

Sum of Squares 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

13970,952 

55155,037 

69125,990 

ANOVA 

Df 

7 

377 

Mean Square 

F (7, 377) = 13,642, p < 0,001 

Existe pelo menos uma media que difere de uma das outras restantes. Qual ou quais? 
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CT 

Sum of Squares 

Between Groups 150354,334 

Within Groups 416764,227 

Total 567118,561 

....................................................................... 
Factor a ser avaliado. Neste caso, esta a ser ~ 
avaliado as Condi96es de trabalho (CT) I SST. : 

ANOVA 

Df Mean Square 

7 21479,191 

377 1105,475 

384 

.................................................................... : Multiple Comparisons 
"la. 

CT 

F 

19,430 

Sig. 

,000 

Mean Difference Sig. 95% Confidence Interval 

(I) Empresa (J) Empresa (1-J) Std. Error Lower Bound Upper Bound 

I Empresa A I Empresa B 29,12846 
. 

6,12951 10,4455 47,8114 ,000 

v Empresa C 18,28592 6,55398 ,101 -1,6909 38,2627 

~ ·············~ Empresa D -12,57392 7,99323 ,766 -36,9376 11,7898 

Referencia a . . . Empresa E 33,36992 5,46318 ,000 16,7179 50,0219 . 
empresa que esta 

. . . . 
a ser comparada 

. Empresa F -26,50523 6,90710 ,004 -47,5583 -5,4521 . . 
com as restantes . . . 

Empresa G -1,50726 6,74293 1,000 -22,0600 19,0455 ~· OOOOOOOOOOOOOL 

Empresa H -1,19892 7,39455 1,000 -23,7378 21,3400 

I IFmnrP.~::J R I Empresa A -29,12846 
. 

6,12951 ,000 -47,8114 -10,4455 

Empresa C -10,84253 6,69814 ,739 -31,2587 9,5737 

. 
Empresa D -41,70238 8,11185 ,000 -66,4276 -16,9771 

Empresa E 4,24146 5,63531 ,995 -12,9352 21,4181 

. 
Empresa F -55,63369 7,04403 ,000 -77,1042 -34,1632 

. 
Empresa G -30,63571 6,88313 ,000 -51,6158 -9,6557 

. 
Empresa H -30,32738 7,52262 ,002 -53,2566 -7,3981 

Nota: 

Este "output" compara empresa a empresa (s6 esta aqui representado parte do "output")

ver os restantes dados desta comparayao no apendice 5. 
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Basta observar os valores de Sig para retirarmos conclusoes. 

Hip6teses do teste: 

HO: A empresa "X" e igual a empresa "Y"; 

Hl: A empresa "X" e diferente da empresa "Y. 

Rejeitamos HOse sig = p-Value <a e a= 0,05 

Por exemplo: 

o Empresa "A" com empresa "B" - Sig = 0,000. Se Sig = 0, entao e < a=0,05, logo 

rejeito HO. Existem diferen9as significativas entre as empresas "A" e "B". 

o Empresa "A" com empresa "C"- Sig = 0,101. Se Sig = O,IOI, entao e > a=0,05, 

logo nao rejeito HO. Nao existem diferenc;as significativas entre as empresas "A" e 

"C". 

o Empresa "A" com empresa "D" - Sig = 0,766. Se Sig = 0,766, entao e > a=0,05, 

logo nao rejeito HO. Nao existem diferenc;as significativas entre as empresas "A" e 

"D". 

o Empresa "A" com empresa "E" - Sig = 0,000. Se Sig = 0, entao e > a=0,05, logo 

nao rejeito HO. Nao existem diferenc;as significativas entre as empresas "A" e "E". 

o Empresa "A" com empresa "F" - Sig = 0,004. Se Sig = 0,004, entao e < a=0,05, 

logo rejeito HO. Existem diferenc;as significativas entre as empresas "A" e "F". 

o Empresa "A" com empresa "G" - Sig = I ,000. Se Sig = I ,000, entao e > a=0,05, 

logo nao rejeito HO. Nao existem diferen9as significativas entre as empresas "A" e 

"G". 

o Empresa "A" com empresa "H"- Sig = I,OOO. Se Sig = I,OOO, entao e > a=0,05, 

logo nao rejeito HO. Nao existem diferenc;as significativas entre as empresas "A" e 

"H". 
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Por exemplo, como vimos anteriormente: 

Considerando a Empresa "A" com a empresa "F" - Sig = 0,004. Se Sig = 0,004, entao e 
< a=0,05, logo rejeito HO. Existem diferenc;as significativas ent as empresas "A" e "F". 

13.3 .1. Condicoes de Trabalho 

Figura 9 - Amilise comparada das condic;oes de trabalho 

Emp.A Emp. B Emp. C Emp. D Emp. E E p. F Emp.G Emp. H 

Emp.A p<0,001 p<0,001 p=0,004 

:,-;;'":': ,.,,·_-, 
. .~-..: 

Emp. B p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p=0,002 

: ·,· .. ; ~- . 
··,;:; f. 

Emp.C p=0,007 p<0,001 

Emp. D p<0,001 p<0,001 

Emp. E p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Emp. F p=0,004 p<0,001 p<0,001 p=0,024 p=0,043 

Emp. G p<0,001 p<0,001 

Emp. H p-0,002 p<0,001 p=0,043 

*Foram apenas reproduzidos os valores para as empresas que diferem estatisticamente. 

De acordo com a figura 9 constamos que a empresa A difere significativamente da empresa 

"B", "E" e "F". 0 mesmo tipo de raciocinio podera ser elaborado para cada uma das 

linhas/colunas da tabela. 

Salientamos que embora a empresa "F" apresente o score mais elevado face as condic;oes de 

trabalho relativamente a empresa "D" essa diferenc;a nao e significativa (p=0,751). A 

empresa E ainda que descrita anteriormente com o menor score, este nao difere 

significativamente da empresa "B" (p=0,995) e da empresa "C" (p=0,209). 

233 



Concep9iies e Percep9iies sobre as Condi9iies de Trabalho: estudo comparative com a sinistralidade !aboral em empresas Portugucsns 

13.3.2. Factores Intrinsecos 

Figura 10- Analise comparada dos factores intrinsecos 

Emp. A Emp. 8 Emp. C Emp. D Emp. E Emp. F Emp. G Emp. H 

Emp.A p=0,041 p=0,003 

Emp. B P=0,001 ' p<0,001 p<0,001 p<0,001 p=0,020 

Emp. C P=0,041 p<0,001 p=0,001 

Emp. D p<0,001 p<0,001 p=0,001 

Emp. E p=0,001 p<0,001 p-0,001 

Emp. F P=0,003 p<0,001 p<0,001 p=0,020 

Emp. G p<0,001 p=0,001 p-0,001 

Emp. H p=0,020 p=0,020 

*Foram apenas reproduzidos os valores para as empresas que diferem estatisticamente. 

De acordo com a figura 10 constatamos que a empresa A difere significativamente da 

empresa "B", "C" e "F". 0 mesmo tipo de raciocinio podera ser elaborado para cada uma das 

linhas/colunas da tabela. 

Salientamos que embora a empresa "F" apresente o score mais elevado face aos factores 

intrinsecos relativamente a empresa "D" essa diferen<;:a nao e significativa (p=0,929). A 

empresa "B" ainda que descrita anteriormente com o menor score, este nao difere 

significativamente das empresas "C" (p=0,995), e "E" (p=0,755). 
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13.3.3. Factores Extrinsecos 

Figura 11 - Analise comparada dos factores extrinsecos 

Emp.A Emp. B Emp. C Emp. D Emp. E Emp. F Emp. G Emp. H 

Emp.A p=0,020 p<0,001 p=0,025 
(,: ;: • •• x ~· •• ·'; 

' , .. , .. ~· . 
.. ·/···:·'>>: .:z:· 

Emp. B P=0,020 p<0,001 p<0,001 p=0,032 p=0,020 

Emp. C p=0,008 p<0,001 

Emp. D p<0,001 p<0,001 

Emp. E P<0,001 P=0,008 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Emp. F P-0,025 p<0,001 P<0,001 p<0,001 ),;_/~:Z:':·~.-~tt_;.'>:::·''. :'. :::; p-0,023 .. :::; ~>:. : . 
,' 

'<, .. :;·:,:.··.,. 
·····,·::. 

Emp. G p=0,032 p<0,001 p=0,023 " 

"·/· 
; ,··:. <' 

'•:¥'; 

Emp. H p=0,020 p<0,001 ;(_;:·:,·· 

i·: .. ~·:::···?· 

*Foram apenas reproduzidos os valores para as empresas que diferem estatisticamente. 

De acordo com a figura 11 constatamos que a empresa A difere significativamente da 

empresa "B", "E" e "F". 0 mesmo tipo de raciocinio poden1 ser elaborado para cada uma das 

linhas/colunas da tabela. 

Salientamos que embora a empresa "F" apresente o score mais elevado face aos factores 

extrinsecos relativamente as empresas "A", "B", "C", "D" "E", "G" e "H", essa diferenva 

nao e significativa no que diz respeito as empresas "A" (p=0,025), "B" (p<0,001), "C" 

(p<0,001), "E" (p<O,OOI) e "G" (p=0,023). A empresa "E" ainda que descrita anteriormente 

com o menor score este nao difere significativamente da empresa "B" (p=0,400). 
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13.3 .4. Participas;ao, Consulta e Envolvimento dos trabalhadores 

Figura 12 - Analise comparada da participayao, consulta e envolvimento dos 

trabalhadores 

Emp.A Emp. 8 Emp.C Emp. D Emp. E Emp. F Emp.G Emp. H 

Emp.A p=0,005 p<0,001 

Emp. 8 P=0,005 p<0,001 p=0,012 

Emp. C p=0,020 

Emp. D p=0,020 

Emp. E P<0,001 p<0,001 p=0,016 p=0,001 

Emp. F p<0,001 p=0,020 p<0,001 

Emp. G p=0,016 

Emp. H p=0,012 p=0,001 

*Foram apenas reproduzidos os valores para as empresas que diferem estatisticamente. 

De acordo com a figura 12 constatamos que a empresa A difere significativamente da 

empresa "B" e "E". 0 mesmo tipo de raciocinio podera ser elaborado para cada uma das 

linhas/colunas da tabela. 

Salientamos que embora a empresa "F" apresente o score mais elevado face aos factores de 

participa9ao, consulta e envolvimento relativamente a todas as empresas, essa diferen9a nao 

e significativa com as empresas "A" (p=0,408), "D" (p=0,748), "G" (p=0,259) e "H" 

(p=0,880). A empresa "E" ainda que descrita anteriorrnente com o menor score este nao 

difere significativamente das empresas "B" (p=1 ,000) e "C" (0,245). 
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Verificadas as diferenc;as significativas existentes entre as empresas face aos factores 

estudados (CT, FI, FE e PCE) analisaremos os indices de frequencia, gravidade e avalia9ao 

da gravidade em cada uma delas (ver tabela n° 5). 

Tabela 5- Ordenac;aol dos indices de sinistralidade e condic;oes de trabalho (CT) 

EMPRESA indice de Frequencia indice de Gravidade indice de Avaliac;:Eio da Gravidade CT 

F 38,88 194,42 5 291,83 

D 64,80 635,12 9 277,31 

G 82,94 751,77 10 267,36 

A 90,72 1011,00 11 265,54 

H 108,86 1581,32 15 266,59 

B 108.86 2073,87 19 237,42 

c 116,62 2270,88 19 246,92 

E 121,82 2034,98 17 231,76 

Atraves da analise da tabela 5 e do grafico 1 a Empresa "F" e de facto a que possui melhores 

condic;oes de trabalho/melhores praticas de SST na percepc;ao dos trabalhadores. Apresenta 

tambem melhores resultados relativamente aos restantes factores analisados (FI, FE e PCE) 

como podemos comprovar pelos graficos 2, 3 e 4, respectivamente. 

Possui tambem urn menor indice de frequencia, gravidade e indice de avaliac;ao da gravidade 

( cf. tabela 5). 

Embora anteriormente tenha sido referenciado que o score obtido face as condic;oes de 

trabalho entre a empresa "F" e a empresa "D" nao defiram significativamente tambem a 

empresa "D" encontra-se destacada (menores indices) juntamente com a "F" em relac;ao aos 

referidos indices de sinistralidade. 

Em sintese, os resultados corroboram a hipotese 2. 

I A ordenac;:ao por empresa dos indices e CT's nao e totalmente linear. 
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Hip6tese 3 - Os factores das condir;oes de trabalho e da SST que mais contribuem para a 

melhoria dos indices de sinistralidade nas empresas estudadas siio osfactores intrinsecos. 

A hip6tese foi testada para cada urn dos indicadores/n:'tcios SST. 

14. Regressao Linear 

Foi utilizada a Regressao Linear. Entre outros tipos de aplicac;:ao permite-nos analisar o 

"contribute" de cada urn dos factores e se e urn contribute significative ou nao. 

- Seguidarnente apresentarnos o prirneiro output que surge. Perrnite avaliar se o rnodelo de 

urna forma geral e estatisticamente significative. Se nao for, nao faz sentido avaliar o 

"contribute" de cada factor. 

Model 

Regression 

Residual 

Total 

Sum of Squares 

55523,776 

190184,762 

245708,538 384 

a. Predictors: (Constant), PCE_total, Fl_total, FE_total 

b. Dependent Variable: indice de Frequencia 

Hip6teses do teste: 
HO: 0 rnodelo nao e estatisticarnente significative 
HI: 0 rnodelo ~ estatisticamente significative. 
Re·eitamos HOse si = -Value< a=O 05 

Sig = 0 < a=0,05, logo Rejeito HO. 0 modelo e SIGNIFICATIVO F(3,381) = 37,077, <0,001 

...................•...................................•..................................................................•• 
Visto que o modelo e Significativo, vamos analisar o efeito de cada factor 

··························································2:rs······························································· 
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0 modelo de regressao linear •ajustado e estatisticamente significativo (F(3,381) = 37,077, 

p<O,OOI). A analise aos coeficientes de regressao indicam que o efeito dos factores 

intrinsecos, extrinsecos e gestao participada sao significativos, como vimos anteriormente, 

ou seja: (~=- 0,213, p<O,OOI; ~=- 0,299, p<O,OOI e ~=- 0,020, p=0,039, respectivamente). 

Os aspectos extrinsecos (apresenta urn coeficiente de regressao superior) sao assim os que 

mais contribuem para a melhoria do in dice de frequencia de acidentes de trabalho. 

Coefficients8 

.. 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients Sig. Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Tolerance VIF ; 

1 (Constant) 183,338 8,725 .· ll 21,012 ,000 

Fl_total -,402 ,109 -,213 -3,675 ,000 ,604 1,655 

FE_ total -,340 ,077 -,299 -4,433 ,000 ,448 2,233 

PCE_total -,058 ,173' -,020 -,334 ,039 ,581 1,722 

a. Dependent Variable: indice de Frequencia 
·.;, 

··.~ ..,,,, 
''~ . . . ... . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . .. . .. . . . . .. . . ·~· :-.• ... 

~ ····• 
Hipoteses do teste: '·· ~-\ 
HO: 0 factor nao e estatisticamente significativo; 
HI: 0 factor~ estatisticamente significativo. 
-Rejeitamos HO se sig = p-Value< a=O,OS 

Nos 3 factores Sig < a=0,05, siio os 3 significativos. 
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14.2. indice de Gravidade 

ANOVAb 

Model Sum of Squares , ~Mean Square 

Regression 4,403E7 : 3 · 1 ,468E7 
\. 

Residual 1 ,450E8 \ 381 1 380534,106 
·'.:., /• 

""'\\> ~*#) 

Total 1,890E8 384 

a. Predictors: (Constant), PCE_total, Fl_total, FE_total 

b. Dependent Variable: indice de Gravidade 

0 modelo de regressao linear ajustado e estatisticamente significativo (F(3,381) = 38,565, 

p<O,OOl). A analise aos coeficientes de regressao indicam que apenas o efeito dos factores 

intrinsecos e extrinsecos sao significativos (P= - 0,265, p<O,OOl e P= - 0,245, p<O,OOl, 

respectivamente) 0 factor de PCE nao e significativo. Os aspectos intrinsecos (apresenta 

urn coeficiente de regressao superior) sao os que mais contribuem para a melhoria do indice 

de gravidade. 

Coefficientsa 
~- ~'"' ~ ' ~ ..,..., .• ;.~M•"," •• 

' Standardized Sig. 

Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics 

Model 8 Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3874,841 240,912 16,084 ,000 

Fl_total -13,861 3,019 -,265 -4,591 ,000 ,604 1,655 

FE_total -7,725 2,116 -,245 -3,651 ,000 ,448 2,233 
I 

PCE_total -2,942 4,770 -,0361; -,617 ,538 ,581 1,722 
v < ·' 

a. Dependent Variable: indice de Gravidade 
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14.3. indice de avalia<;ao da Gravidade 

0 modelo de regressao linear ajustado e estatisticamente significative (F(3,381) 

= 37, 886, p<0,001). A analise aos coeficientes de regressao indicam que apenas 

o efeito dos factores intrinsecos e extrinsecos e significative(~=- 0,282, p<O,OOI 

e ~=- 0,217, p=0,001, respectivamente). Os aspectos intrinsecos (apresenta urn 

coeficiente de regressao superior) sao os que mais contribuem para a melhoria do 

indice de avalia~ao da gravidade. 

Model 

Regression 

Residual 

Total 

Sum of Squares 

1873,286 

6279,587 

8152,873 

ANOVAb 

df Mean Square 

: 624,429 

381 16,482 

384 

a. Predictors: (Constant), PCE..:_total, Fl_total, FE_total 

b. Dependent Variable: indice de Avaliac;ao da Gravidade 

Coefficients a 
,, ,,,,,,,,," I'' 

Sig. 

Unstandardized Coefficients 

! Standardized i' 
,, Coefficients 11 Collinearity Statistics 

Model 8 Std. Error ; Beta I t Tolerance VIF 

1 (Constant) 29,635 1,585 1,: 18,691 ,000 
I' 

Fl_total -,097 ,020 -,282' -4,880 ,000 ,604 1,655 

FE_total -,045 ,014 -,217; -3,237 ,001 ,448 2,233 

PCE total -,024 ,031 ,:·9~?. -,755 ,450 ,581 1,722 

a. Dependent Variable: indice de Avaliac;ao da Gravidade 

Em suma, podemos dizer que os aspectos intrinsecos sao os que mais contribuem para a 

melhoria dos indices de gravidade e avaliac;ao da gravidade, mas por outro lado, os aspectos 

extrinsecos sao os que mais contribuem para a melhoria do indice de frequencia (n° de 

acidentes de trabalho ). Os aspectos referentes a participac;ao, consulta e envolvimento nao 

tern uma relac;ao expressiva com a sinistralidade laboral. 

A hip6tese 3 e comprovada parcialmente. 
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Hip6tese 4 - Tendera a existir uma correlar;iio positiva nas empresas que possuem um 

maior numero de trabalhadores com melhores habilitar;oes escolares e uma maior 

antiguidade com a diminuir;iio dos indices de sinistralidade. 

Foi realizado urn estudo correlacional entre habilita9oes escolares/antiguidade e indices de 

sinistralidade. De acordo com a hip6tese a investigar o sentido da associa9ao entre as 

variaveis devera apresentar urn coeficiente negativo. Quanto maior forem as habilita9oes 

escolares menor serao os indices de sinistralidade. Por outro lado, quanto menor as 

habilita9oes escolares maior os indices de sinistralidade. A mesma interpreta9ao e aplicada a 
variavel antiguidade. 

15. Estudo correlacional entre Habilitacoes e Antiguidade 

Habilitatroes Escolares 

Correlations 

Habilitac;:6es lndice de 

Escolares Frequencia 

Spearman's rho Habilitac;:6es Escolares Correlation Coefficient 1,000 -,141- ) 
Sig. (2-tailed) ~ 

N 382 382 

indice de Frequencia Correlation Coefficient (-.14~ ~ 1,000 

Sig. (2-tailed) 7oo6 

N 382 385 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

Habilitac;:6es indice de 

Escolares Gravida elL 

Spearman's rho Habilitac;:oes Escolares Correlation Coefficient 1,000 (.309 •• ) -Sig. (2-tailed) ,000 

N 382 382 

indice de Gravidade Correlation Coefficient (-.309-) 1,000 __., 
Sig. (2-tailed) ,000. 

N 382 385 
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Correlations 

Habilita90es lndice de 

Escolares Frequ~ncia 

Spearman's rho Habilitac;:oes Escolares Correlation Coefficient 1,000 -,141"" D -:m:m Sig. (2-tailed) 

N 382 382 

indice de Frequ~ncia Correlation Coefficient (-.14~ ) 1,000 

Sig. (2-tailed) Po6 

N 382 385 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

lndice de 

Habilitac;:oes Avalia9ao da 

Escolares Gravid<>d.c. 

Spearman's rho Habilitac;:oes Escolares Correlation Coefficient 1,000 ~.314 •• -
Sig. (2-tailed) ,000 

N 382 382 

indice de Avaliac;:ao da Correlatjon Coefficient (-.31~ ~ 1,000 

Gravida de Sig. (2-tailed) OoO 
' 

N 382 385 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Verificamos que a variavel habilitacoes apresenta uma correla~ao negativa e significativa 

com os diferentes indices de sinistralidade, validando a hip6tese apresentada. 

Antiguidade 

Correlations 

Antiguidade indice de Frequemcia 

Antiguidade Pearson Correlation 1 (.074 

-Sig. (2-tailed) ,146 

N 385 385 

indice de Frequemcia Pearson Correlation (-.074 D 1 

Sig. (2-tailed) ~ 

N 385 385 
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Correlations 

Antiguidade lndice de Frequ€mcia 

Antiguidade Pearson Correlation 1 (.074 

-
Sig. (2-tailed) ,146 

N ~5 385 

Pearson Correlation (-.074 D 1 

Sig. (2-tailed) :T4a 

Correlations 

Antiguidade lndice de Gravidade 

Antiguidade Pearson Correlation 1 (-.068 

Sig. (2-tailed) ,182 

N ~ 385 

lndice de Gravidade Pearson Correlation (.o68 ) 1 

Sig. (2-tailed) 182 I 

N 385 385 

Correlations 

Antiguidade lndice de Avaliar;:ao da Gravidade 

Antiguidade Pearson Correlation 1 (-.025 

Sig. (2-tailed) "7622 
N ~ 385 

fndice de Avaliar;:ao da Pearson Correlation (.025 ) 1 

Gravida de --Sig. (2-tailed) ,622 

N 385 385 

Verificamos que o factor Antiguidade apresenta urn sentido correlacional negativo, mas 

nenhuma das correla<;oes e estatisticamente significativa. 
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Tabela 6 - Grau de associac;:ao entre habilitac;:oes/antiguidade e indices de sinistralidade 

Habilitag6es 

lndice de 

Frequencia 

Antiguidade Rs = - 0,07 4 

indice de 

Gravidade 

indice de Avaliac;ao de Gravidade 

Rs=- 0,314, 

Verificamos que a variavel habilitacoes apresenta uma correlac;:ao negativa e significativa 

com os diferentes indices de sinistralidade validando a hipotese apresentada. Contudo, o 

factor antiguidade apresenta igualmente urn sentido correlacional negativo mas nenhuma das 

correlacoes e estatisticamente significativa. 

Em suma, as empresas onde os trabalhadores ostentam habilitac;:oes academicas mais 

elevadas ocorrem menores indices de sinistralidade e o mesmo acontece com a antiguidade, 

mas esta correlacao nao e significativa porque: p=O,l46; p= 0,182 e p=0,622 (cf. tabela 6), 

ou seja, > 0,05. 

A hip6tese 4 e assim comprovada parcialmente. 
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Conclusoes 

0 objective principal a nivel te6rico foi efectuar uma analise da evolw;:ao dos contributes das 

diversas teorias e abordagens nas organiza<;oes sobre as condi<;oes de trabalho e as praticas 

de SHST assim como a evolu<;ao do enquadramento legal neste ambito ate a actualidade. 

Concluimos que passamos de uma produ<;ao em massa de produtos e servic;os 

estandardizados em quadros organizacionais rigidos para um novo sistema produtivo 

caracterizado pela diversidade, flexibilidade, inova<;ao e coopera<;ao. De acordo com essa 

evolu<;ao passamos do velho paradigma Taylorista para um novo paradigma e a chegada de 

uma nova era p6s-Taylorista-Fordista. Este novo modelo implica a valoriza<;ao dos recursos 

humanos nomeadamente, mais responsabilidades assumidas por estes. Mais iniciativa, 

criatividade, trabalho em eqmpa, enriquecimento das tarefas, preocupa<;ao com o meio 

envolvente do proprio trabalho, mais autonomia, auto-controlo, preocupa<;oes com a 

organiza<;ao do trabalho (horario de trabalho, pausas para descanso, entre outros aspectos). 

Outro aspecto a evidenciar e o dialogo social no seio das organiza<;oes (em vez da 

confronta<;ao) e urn maior envolvimento e participa<;ao dos trabalhadores. 

0 paradigma que tem prevalecido nas organizac;oes numa perspectiva centrada no factor 

humano tem tido uma evolu<;ao ao Iongo dos tempos ate a actualidade. De facto, ja nos anos 

50 foi proposto um modelo alternative ao modelo Taylorista-Fordista e foram realizadas 

interven<;oes nas empresas numa nova perspectiva que veio a ser designada como a 

abordagem S6cio-Tecnica. Nos anos 70 podemos falar de urn movimento de humaniza<;ao do 

trabalho e de democratiza<;ao da empresa (Castillo, 2003). No seguimento dos principios 

S6cio-Tecnicos passamos actualmente para uma abordagem Integrada e Sistemica onde os 

elementos sociais e tecnicos se inter-relacionam considerando quer objectives econ6micos 

quer sociais. Encontramo-nos numa perspectiva economicista e de melhoria da 

competitividade da empresa mas ao mesmo tempo nao podemos descurar a melhoria das 

condic;oes de trabalho e de seguran<;a e de saude dos trabalhadores no seio das organiza<;oes 

(Gogulien e Curry, 2003). 0 Capital Humano e hoje a principal vantagem competitiva das 

empresas (Roos, 1997) 
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Atraves das perspectivas sociol6gicas de diversos autores sobre a defini<;ao do conceito de 

condi<;oes de trabalho e as dimensoes que esta abarca, concluimos que a defini<;ao deste 

conceito abrange alguns factores nomeadamente, os aspectos que dizem respeito ao conteudo 

do trabalho (Factores Intrinsecos - FI), os aspectos do contexto !aboral e extra-laboral 

(Factores Extrinsecos - FE) e a participacao, consulta e envolvimento CPCE) dos 

trabalhadores neste dominio. 

Em rela<;ao ao normativo legislativo realizamos urn estudo cronol6gico da evolu<;ao do 

enquadramento legal no que diz respeito a protec<;ao social dos trabalhadores desde 1860 ate 

ao presente anode 2010. 

Estudamos assim a evolu<;ao e as transforma<;oes recentes do quadro juridico regulador das 

condi<;oes de trabalho e do normativo legislativo no dominio da seguran<;a e saude no 

trabalho ( desde 1860) ate a actualidade (20 1 0) no nosso Pais. Podemos concluir que a 

ratifica<;ao em 1 de Janeiro de 1985 da Conven<;ao n° 155 da OIT contribuiu para uma 

iniciativa Nacional neste ambito mais premente, assim como a ratifica<;ao de diversas 

conven<;oes nesta materia de SHST. 

Podemos tambem afirmar que a nossa adesao a CEE em 1986 transformou a nossa "cultura 

de seguran<;a" nas organiza<;oes ( ou pelo menos era esse o objectivo) no que diz respeito a 
transposi<;ao de inumeras Directivas emanadas por este Organismo para o nosso direito 

intemo onde podemos salientar a Directiva-Quadro de 1989 (Fernandes, 2006). A protec<;ao 

social dos trabalhadores come<;ou a ser uma realidade a qual no periodo da revolu<;ao 

industrial era apenas urn a "miragem". 

Podemos salientar ainda o primeiro Acordo Social de SHST em 1991 e o segundo acordo em 

2001 em sede de concerta<;ao social e a importancia da negociiwao colectiva nesta area. 0 

aparecimento de diversas entidades que tern como missao promover e informar a SHST na 

EU tambem foi fundamental para a evolu<;ao da seguran<;a e saude no trabalho no nosso Pais. 

Podemos salientar a Funda<;ao para a Melhoria das Condi<;oes de Vida no Trabalho, sedeada 

em Dublin e fundada em 1975 assim como a Agencia Europeia para a Seguran<;a e Saude no 

Trabalho, sedeada em Bilbau e fundada em 1996. A nivel Nacional o IDICT (actual ACT) 

fundado em 1993 teve e continua a ter urn papel fundamental na melhoria das condi<;oes de 

trabalho dos trabalhadores no seio das organizas:oes. A Estrategia Nacional de 2008-2012 

(promovida pela ACT) e as medidas que esta abarca no dominio da SHST e disso urn 

exemplo (ACT, 2008). 
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A nivel empirico a ideia de base que deu "corpo" e "alma" a esta investiga<;:ao foi identificar 

e analisar a percep<;:ao que os trabalhadores tern das suas condi<;:5es de trabalho e pn'tticas de 

seguran<;:a e saude no trabalho vigentes nas suas empresas. 0 objective geral foi analisar a 

correlac<;:ao entre essas percep<;:oes das condi<;:oes de trabalho e as praticas de SHST por parte 

dos trabalhadores e os indices de sinistralidade }aboral nas oito empresas que foram o objecto 

do nosso estudo. 

A nivel metodol6gico foi utilizada uma recolha de informa<;:ao triangular: 

- Aplicaram-se inqueritos por questionario cujos respondentes (n=385) foram apenas os 

trabalhadores da area produtiva!operacional. 

- Analisamos os relat6rios de SHST das empresas estudadas nos anos de 2006, 2007 e 2008, 

para recolher dados sobre os indices de sinistralidade. Os indices de sinistralidade utilizados 

foram: o indice de frequencia (n° de acidentes de trabalho), gravidade (dias perdidos devido a 

essas ocorrencias) e avalia<;:ao da gravidade (numero de dias perdidos, em media, por 

acidente de trabalho ). 

- Realizamos entrevistas aos Responsaveis da Seguran<;:a das empresas analisadas para as 

podermos caracterizar em algumas das suas dimensoes. 

Para a analise dos dados do inquerito por questionario e os indices de sinistralidade foi 

utilizado o programa estatistico para as ciencias sociais - SPSS(v17)· As principais tecnicas 

que foram utilizadas na analise estatistica foram: 

• Analise descritiva; 

• Analise de componentes principais; 

• Analise factorial - alfa de cronbach ( consistencia intema); 

• Correla<;:ao; 

• Analise de variancia- ANOV A. 
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Elaboramos quatro Hip6teses para o nosso estudo empfrico que foram as scguintes: 

1) Se existe uma correla<;ao entre as condi<;oes de trabalho e as pnlticas de SHST em todas as 

empresas estudadas e a diminui<;ao dos seus indices de sinistralidade no seu conjunto: 

- Esta hip6tese foi Confirmada. Ou seja, quanto melhor foram as percep<;oes dos 

respondentes considerando todas as empresas no seu conjunto em rela<;ao as suas 

condi<;oes de trabalho e as pniticas de seguran<;a e saude no trabalho vigentes no seio das 

suas Organiza<;oes, menor sao os indices de_sinistralidade na sua totalidade. 

2) Se a empresa que possui melhores condi<;oes de trabalho e melhores pnlticas de SHST na 

percep<;ao dos trabalhadores e aquela que possui urn menor indice de frequencia, gravidade e 

indice de avaliayao da gravidade: 

- Esta hip6tese tambem foi Confirmada. Ou seja, quanto melhor foram as percep<;oes 

dos trabalhadores em cada empresa de uma forma individual (neste caso a Empresa F foi 

a que obteve urn melhor resultado em relayao as restantes) no que diz respeito as 

condi9oes de trabalho e as pnlticas de seguran<;a e saude no trabalho vigentes no seio das 

suas Organizayoes, menor sao os indices de sinistralidade em estudo. 

3) Se o factor das condi96es de trabalho e da seguran9a e saude no trabalho que mais 

contribui para a melhoria dos indices de sinistralidade sao os factores intrinsecos: 

- Esta hip6tese foi Confirmada Parcialmente. Ou seja, os aspectos intrinsecos sao os 

que mais contribuem para a melhoria dos indices de gravidade e avaliayao de 

gravidade, mas os aspectos extrinsecos sao os que mais contribuem para a melhoria do 

indice de frequencia. 

4) Se as habilitayoes escolares e a antiguidade tern uma correlayao directa com o aumento 

dos acidentes de trabalho (indice de frequencia), urn maior absentismo (indice de gravidade) 

e a media de dias perdidos, por acidente de trabalho (indice de avaliayao da gravidade): 

- Esta hip6tese tambem foi Confirmada Parcialmente. Ou seja, em relayao as 

habilita<;oes guanto maior forem estas menor serao os diferentes indices de sinistralidade. 

0 mesmo ja nao se passa com a antiguidade, pois apesar desta situa9ao supra-referida 

tam bern se confirmar, a correla<;ao nao e estatisticamente significativa ( ou seja, >0,05). 
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1. Limita~oes do estudo 

Uma das maiores limita<;oes deste estudo prendeu-se com o facto de terem sido contactadas 

15 empresas para a realiza<;ao do estudo empirico e apenas oito empresas terem aceite 

participar no mesmo. 

Outro aspecto a condicionar a realiza<;ao deste trabalho foi o tempo que as empresas que 

permitiram este estudo demoraram a responder. Tambem existiu urn periodo temporal 

bastante elevado para a recolha de todas as informa<;oes requeridas. 

Alias, existiu mesmo uma grande empresa industrial sedeada em Alhandra em que o 

inquerito por questionario chegou a ser aplicado, mas todavia as limita<;oes impostas em 

termos de confidencialidade impossibilitou o referido estudo. 

Ao nivel do inquerito por questionario, as limita<;oes prendem-se com a utiliza<;ao de uma 

amostra por conveniencia, o que nao nos permitiu conseguir uma amostra de respondentes 

mais vasta e mais abrangente nas diferentes empresas. Conseguimos n=385 que representa 

54% do universe possivel (trabalhadores do sector da produ<;ao). 0 nosso objective inicial 

era conseguir pelo menos cerca de 70%. 

Tambem pretendiamos os dados dos relat6rios de SHST dos ultimos cinco anos das oito 

empresas objecto do nosso estudo, mas apenas conseguimos essa informa<;ao de tres anos 

(2006, 2007 e 2008). 
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2. Pistas para trabalhos futuros 

Considerando as limitac;:oes inerentes ao presente estudo, as analises efectuadas e as 

conclusoes formuladas, novos estudos sobre a correlac;:ao entre as condic;:oes de trabalho e as 

pniticas de SHST vigentes e os indices de sinistralidade laboral poderiam ser recomendados. 

Apresentamos algumas sugestoes: 

• A realizac;:ao de outros estudos (explorat6rios e confirmat6rios) em empresas de 

diferentes sectores de actividade, para uma melhor compreensao sobre esta correlac;:ao 

entre as condic;:oes de trabalho (e da SST) e os indices de sinistralidade laboral; 

• A realizac;:ao de outros estudos ( explorat6rios e confirmat6rios) utilizando outras 

func;:oes e nao apenas actividades de origem produtiva!operacional; 

• A realizac;:ao de outros estudos neste ambito articulando com os 

resultados/performance organizacionais; 

• A partir da formulac;:ao de uma tipologia generica sobre as relac;:oes entre boas 

condic;:oes de trabalho e bons indicadores de sinistralidade laboral, empreender uma 

investigac;:ao que procure testar essa tipologia numa amostra representativa de 

organizac;:oes permitindo efectuar generalizac;:oes; 

• A realizac;:ao de outros estudos sobre este dominio, procurando analisar e 

compreender a importancia e o papel das condic;:oes de trabalho nas empresas 

enquanto factor preponderante para a definic;:ao das estrategias empresariais. 

Estas sao apenas algumas sugestoes de possiveis estudos a realizar, ja que em func;:ao da 

importancia e da complexidade do tema inumeros percursos de investiga<;ao podem ser 

seguidos por investigadores interessados na sua explorac;:ao. 

Pensamos, inclusive, que este estudo que n6s realizamos e inovador e unico em Portugal 

(pelo menos que tenhamos conhecimento). 

Assim sendo, este estudo teve tambem como objective principal explorar e lan<;ar novas 

luzes sobre urn tema complexo mas ao mesmo tempo estrategico para as empresas. 

Acreditamos, pois, que esta linha de investigac;:ao constitui urn campo proficuo para o 

desenvolvimento de outros estudos neste ambito. 
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Exmo(a). Senhor(a) 

Director( a) da Empresa 
xxxxxxxxxxxxx 

Chamo-me Paulo Manuel Almeida Lima e sou docente na Escola Superior de Ciencias 

Empresariais do Instituto Politecnico de Setubal. Estou a realizar uma Tese de 

Doutoramento em Sociologia Econ6mica e das Organiza96es, no Instituto Superior de 

Economia e Gestao (ISEG), da Universidade Tecnica de Lisboa sob a orienta9ao da 

Professora Doutora Maria da Concei9ao Cerdeira, cuja tematica e subordinada ao tema: 

"Conceproes e Perceproes sobre as Condiroes de Trabalho: estudo comparativo com a 

sinistralidade laboral em empresas Portuguesas". 

0 estudo tern como objectivo principal analisar algumas empresas, principalmente do 

sector industrial, no que diz respeito as suas condi96es de trabalho, em geral, e das suas 

praticas de seguran9a e saude no trabalho, em particular. 

Pretendia assim, aplicar urn questiom1rio aos vossos colaboradores da area 

produtiva/operacional, procurando com este aferir a percep9ao dos trabalhadores da 

vossa empresa em rela9ao as condi96es de trabalho e as pnlticas de seguran9a e saude 

vigentes. Tambem gostaria, se possfvel, de realizar uma entrevista ao vosso 

Responsavel de Seguran9a. 

Necessitava ainda, dos vossos Relat6rios das Actividades do Servi9o de SHST dos anos 

de 2006, 2007 e 2008, para a recolha de algumas informa96es, nomeadamente dos 

fndices de sinistralidade destes tres anos supra-referidos. 

Os questionarios nunca seriam aplicados, sem primeiro a XXXXXXX ter urn exemplar 

do mesmo (antes da sua aplica9ao) e pronunciar-se sobre algumas questoes que 

pretendam retirar ( e como e 6bvio is so seria sempre considerado por mim), assim como 

em rela9ao as questoes da entrevista que tambem seriam enviadas antes das mesmas. 

A vossa empresa nao teria a necessidade de referir o nome na minha Tese de 

Doutoramento (caso V. Exas. assim o preferissem), pois surgiam como Empresa A, B, 

C, D, etc. 



Muito me honraria se V. Ex a. permitisse esta minha investiga~ao, pots a voss a 

colabora~ao seria fundamental para este estudo. Gostaria de real~m· que os resultados 

obtidos teriam apenas urn fim academico e estes seriam apenas utilizados para esse fim 

(Tese de Doutoramento ). Se for necessaria, eu as sino urn documento a mencionar is so 

mesmo, em rela~ao a confidencialidade dos dados. 

Caso me autorize este estudo, seria para ser realizado mais ou menos nos 

XXXXXXXXXX, se nao causar qualquer transtomo este periodo para a vossa empresa. 

Em rela~ao as entrevistas, eu estaria disponivel de acordo com a melhor data e hora para 

os entrevistados. 

Se pretender mais informa~6es e esclarecimentos, eu estarei totalmente disponivel para 

me deslocar a XXXXXXX para uma reuniao com V. Exa., ou com quem o(a) 

Senhor(a). Director(a) indicar. 

Pedindo-lhe desculpas pelo inc6modo, fico a aguardar com expectativa uma resposta 

sua, agradecendo desde ja a sua aten~ao, disponibilidade e amabilidade. 

Muito obrigado. 

Os meus melhores cumprimentos, 

0 Doutorando 

Paulo Manuel Almeida Lima 
Docente no Instituto Politecnico de Setubal 

E-mail: paulo.lima@esce.ips.pt 
Telefone: 265709300 (emprego); 962700015 (pessoal) 

Setubal, XX de XXXXX, de 2009 
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Setubal, XX de XXXXXX de 20XX 

Exmo(a). Senhor(a). 

Este Questionario insere-se num estudo para uma Tese de Doutoramento em 

Sociologia Econ6mica e das Organizac;oes, intitulada: "Concep9oes e 

Percep9oes sobre as Condi9oes de Trabalho: estudo comparativo com a 

sinistralidade /aboral em empresas Portuguesas', que esta a ser levado a 

cabo no lnstituto Superior de Economia e Gestao (ISEG), da Universidade 

Tecnica de Lisboa. 0 objectivo geral e saber qual e a sua opiniao sobre 

varios aspectos das suas condic;oes de trabalho, quer ao nfvel do seu posto 

de trabalho quer a nfvel da empresa. 

Neste questionario nao ha respostas certas nem erradas, apenas se pretende 

conhecer a sua opiniao sincera. As suas respostas sao confidenciais e 

anonimas. Por favor nao escreva o seu nome no questionario. 

Para esclarecer qualquer duvida que surja sobre o Questionario, eu estarei 

disponfvel atraves do e-mail: paulo.lima@esce.ips.pt ou do telem6vel: 

962700015. 

Reitero que as respostas ao Questionario sao absolutamente 

CONFIDENCIAIS. Estas, irao ser posteriormente tratadas e analisadas pelo 

doutorando responsavel por esta investigac;ao. 

Muito obrigado pela vossa colabora~ao que e muito importante para a 

concretizac;ao deste estudo. Agradecia ainda, que entregassem este 

questionario devidamente preenchido ate dia XX de XXXXXX de 20XX na 

area da Seguranc;a. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Paulo Manuel Almeida Lima 1 

1 Docente no lnstituto Politecnico de Setubal 



QUESTIONARIO 
0 QUESTIONARIO E CONFIDENCIAL E ANONIMO 

Este primeiro conjunto de questoes, tern como objectivo registar as opinioes 
dos trabalhadores desta empresa, com vista a recolhermos informacoes 
relativamente ao seu trabalho (aspectos intrlnsecos ao mesmo), 
nomeadamente os aspectos relatives as condicoes de trabalho e a 
seguranca, higiene e saude no trabalho. Pretende-se que responda, 
assinalando o quadrado que esta sob a palavra que melhor traduz a sua 
opiniao. 
A sua resposta indica o grau de concordancia em que tal descricao e 
apropriada para descrever as caracterlsticas e condicoes do seu trabalho. 

Para cada pergunta assinale com urn X a resposta que considera mais 
adequada. 

1 c t . arac enze o t b lh ra a o que f d' . t az 1anamen e: 
Muito Frequents Pouco Nada Nao 

Frequents Frequents Frequents Sabe 
1.1. Permite utilizar OS me us 
conhecimentos e capacidades. 
1.2. Permite iniciativa, 
criatividade e tom ada de 
decis6es. 
1.3. Ha possibilidade de mudar 
OS metodos de trabalho. 
1.4. Permite a possibilidade de 
alterar a ordem de realiza9ao das 
tarefas. 
1.5. Permite-me trabalhar em 
equipa. 
1.6. Traduz-se na repeti9ao e 
precisao dos movimentos 
(monotonia). 
1.7. Exige rotatividade de tarefas. 
1.8. Existe polivalencia de 
tarefas. Ou seja, fa9o diversas 
actividades de fun96es 
diferentes. 
1.9. Exige a realiza9ao de gestos 
precisos e minuciosos. 
1.1 0. Exige posturas penosas ou 
posi96es desconfortaveis. 
1.11. Exige um ritmo intensivo. 
1.12. Tenho de cumprir com 
alguma regularidade prazos 
rfgidos e curtos. 
1.13. E interessante e variado (o 
meu trabalho permite-me a 
aprendizagem de coisas novas, 
de uma forma continua). 
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Muito Frequente Pouco Nada Nao 
Frequente Frequente Frequente Sabe 

1.14. E a maquina que impoe o 
ritmo do meu trabalho. 
1.15. Permite-me falar com OS 
meus colegas. 
1.16. Permite-me falar com 0 
meu superior imediato. 
1.17. Exige esforco ffsico intense 
(cargas pesadas manuseadas ou 
movimentadas). 
1.18. Exige esforco mental. 
1.19. Exige que eu tenha que me 
adaptar com frequencia a 
mudancas dos metod as de 
trabalho. 
1.20. Tem perfodos de pausa 
para descanso. 
1.21. Permite-me escolher OS 
mementos de pausa. 
1.22. Obriga-me a que eu 
permanec;:a muito tempo de pe na 
mesma posi£_ao. 
1.23. Obriga-me a que eu 
permanec;:a muito tempo sentado. 
1.24. 0 meu trabalho tem boas 
condicoes de seguranca, higiene 
e saude no trabalho (SHST). 

2. Como e que classifica o seu posto de trabalho, relativamente aos seguintes 
factores ambientais e ergon6micos: 

Muito Boa Razoavel Fraca Ma Nao 
Boa Sabe 

2.1. Como caracteriza a qualidade 
do ar (fumos, poeiras, adores, etc) 
que respira no seu local de trabalho? 
2.2. Como caracteriza a humidade 
no seu local de trabalho? 
2.3. Como caracteriza a temperatura 
no seu local de trabalho? 
2.4. Como caracteriza o nfvel de 
rufdo no seu local de trabalho? 
2.5. Como caracteriza a iluminacao 
no seu local de trabalho? 
2.6. Como caracteriza a ventilacao 
no seu local de trabalho? 
2.7. Como caracteriza o nfvel de 
vibrac;:oes no seu local de trabalho? 
2.8. Como caracteriza o nfvel de 
radiac;:oes no seu local de trabalho? 
2.9. Como caracteriza as condicoes 
ergon6micas considerando a 
preocupacao da sua empresa com a 
adaptacao do trabalho ao homem? 
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Este segundo conjunto de quest6es, tern como objective registar o seu grau 
de satisfac;ao relativamente a aspectos extrinsecos ao seu trabalho e as 
condic;oes de seguranc;a, higiene e saude no trabalho. 
Pretende-se que responda, assinalando o quadrado que esta sob a palavra 
que melhor traduz a sua opiniao. 

II 

Para cada pergunta assinale com urn X a resposta que considers mais 
adequada. 

3. Em que medida esta satisfeito(a) com: 
Muito Satisfeito Pouco Nada Nao 

Satisfeito Satisfeito Satisfeito Sa be 
3.1. A formagao/informagao para 
o exercicio das suas tarefas. 
3.2. A formagao/informagao que 
possui em SHST. 
3.3. A possibilidade de 
desenvolvimento das suas 
competencias/qualificagoes no 
exercicio das suas tarefas. 
3.4. A forma como e concebida o 
sistema de recompensas na sua 
empresa. 
3.5. As oportunidades de 
promogao e progressao na 
carreira profissional. 
3.6. As oportunidades de 
aprendizagem na realizagao do 
seu trabalho. 
3.7. 0 reconhecimento 
_Qrofissional. 
3.8. 0 seu relacionamento com 
os colegas. 
3.9. 0 seu relacionamento com 
os superiores. 
3.1 o. 0 seu horario de trabalho. 
3.11. 0 seu contrato de trabalho. 
3.12. 0 seu numero de horas de 
trabalho semanais. 
3.13. A possibilidade de ajustar o 
seu horario de trabalho as suas 
necessidades. 
3.14. As relagoes de poder 
existentes (o modo como o uso 
de poder e exercido). 
3.15. 0 empenho hierarquico na 
melhoria das suas condigoes de 
trabalho e no dominio da SHST. 
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4. Condig6es de SHST na minha empresa e no meu local de trabalho: 

4.1. Ate que ponto, na sua empresa, a seguranca e a saude das pessoas e importante? 

Muito lmportante lmportante Mais ou Manos 

D D 
lmportanta 

D 
Pouco rpTanta Nada impTanta 

4.2. Ate que ponto, na sua empresa, a seguranca das maquinas e equipamentos e 
importante? 

Muito lmportante lmportante Mais ou Manos 

D D 
lmportante 

D 
Pouco rpTanta Nada impTanta 

4.3. Ate que ponto, na sua empresa, a seguranca das instalacoes (ediffcios, layout, 

sinalizacoes, limpeza) e importante? 

Muito lmportante lmportante 

D D 
Mais ou Menos 

lmportante 

D 
Pouco rpTante Nada impTante 

4.4. Na sua empresa, os objectives em relacao a seguranca e a reducao dos Indices de 

sinistralidade esta definido e e claro para todos os trabalhadores? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.5. Nesta empresa, as minhas chefias procuram assegurar e sensibilizar os trabalhadores 

a utilizarem os equipamentos de trabalho de acordo com as normas de seguranca em vigor? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.6. Nesta empresa, o cumprimento das regras de seguranca e muito valorizado? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.7. Quando acontece algum acidente no meu ambiente de trabalho, o facto e discutido com 

as chefias e aprende-se com ele? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.8. Nesta empresa, a formacao em seguranca e saude no trabalho e adequada e e 

realizada com regularidade? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
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4.9. Esta empresa fornece-nos as informac;;:oes adequadas para eu poder trabalhar em 

seguranc;;:a (e dado conhecimento regular das normas de prevenc;;:ao)? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Dlscordo Dlscordo Dlscordo Totalmente 

D D D D D 
4.1 0. Sinto confianc;;:a de que as minhas capacidades e competencias sao mais do que 

adequadas para trabalhar em seguranc;;:a no exercfcio das minhas tarefas? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.11. Sinto confianc;;:a de que possuo as competencias necessarias para resolver qualquer 

problema novo no meu trabalho na area da seguranc;;:a? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Dlscordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.12. Sente que e motivado e sensibilizado pela empresa para utilizar os equipamentos de 

seguranca? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.13. Sente que e motivado e sensibilizado pelos seus colegas para utilizar os 

equipamentos de seguranc;;:a? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.14. Relativamente a seguranca eu desenvolvo sempre o meu trabalho de um modo 

seguro? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.15. Se possui equipamentos de seguranca no exercfcio das suas tarefas, costuma utilizar 

sempre esses equipamentos? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.16. Eu envolvo-me em actividades de seguranca corrigindo os meus colegas quando eles 

se encontram a trabalhar em condic;;:oes perigosas ou arriscadas, ajudando assim, os meus 

colegas a trabalharem de forma mais segura? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.17. Eu utilizo sempre todo o equipamento e procedimentos de seguranca necessarios 

para desenvolver o meu trabalho? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
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4.18. Nesta empresa, o bem-estar com as condic;oes de trabalho e com a seguranc;a dos 

trabalhadores sao muito valorizados? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Dlscordo Dlscordo Dlscordo Totalmente 

D D D D D 
4.19. Nesta empresa, sabemos quem devemos procurar quando se trata de questoes 

relacionadas com a seguranc;a de pessoas e bens? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Dlscordo Dlscordo Totalmente 

D D D D D 
4.20. Nesta empresa, o EPI (Equipamento de Protecc;ao Individual) esta sempre 

disponfvel? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.21. Quando ha muito trabalho nao e possfvel seguir as normas de seguranc;a? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.22. Nas vezes que trabalhei sem seguranc;a, foi porque tinha de realizar rapidamente a 

tarefa? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.23. Se eu estivesse a preocupar-me sempre com a seguranc;a, o meu trabalho nao ficaria 

feito? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.24. Para se ser promovido ou recompensado e precise cumprir com as regras de 

seguranc;a? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.25. Relativamente a seguranc;a e saude no meu local de trabalho, considero que vale a 

pena esforc;ar-me para manter au melhorar a minha seguranc;a pessoal e colectiva? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
4.26. Considero que no meu trabalho existe preocupagao por parte das chefias em atenuar 

e mitigar os riscos profissionais a que estou exposto? 

Concordo Totalmente Concordo Nao Concordo Nem Discordo Discordo Discordo Totalmente 

D D D D D 
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4.27. No meu local de trabalho tenho a dispoSi9aO 
Protec9ao Individual 

(Por ex: luvas, protectores auditivos, mascara, 6culos, calyado de protecyao) 

4.28. No meu local de trabalho tenho a dispoSi9aO 
Protec9ao Colectiva 

(Por ex: silenciadores nas maquinas, paineis anti-rufdo, climatizayao adequada) 

4.29. Os trabalhadores tem inspec96es medicas regulares? 

4.29.1. D Sim DNao 

Se respondeu afirmativamente, indique quantas vezes ao ana ____ _ 

Este terceiro conjunto de quest6es, tern como objective registar as opini6es 
dos trabalhadores relativamente ao dialogo social/participa9ao existente, 
nomeadamente no que diz respeito aos aspectos relatives as condi96es de 
trabalho e a seguran9a, higiene e saude no trabalho. Pretende-se que 
responda, assinalando o quadrado que esta sob a palavra que melhor traduz 
a sua opiniao. 
A sua resposta indica o grau de concordancia em que tal descri9ao e 
apropriada. 

Ill 

5. 0 dialogo social e a participa9ao dos trabalhadores em aspectos 
relacionados com a SHST: 

Sempre Frequentemente Raramente Nunca Nao 
Sabe 

5.1. A chefia ouve e tom a em 
consideracao as suas opinioes no 
dominic da SHST? 
5.2. A chefia consulta com 
regularidade OS trabalhadores em 
materia de SHST? 
5.3. Os trabalhadores e OS seus 
representantes sao consultados 
relativamente a avalia9ao ou gestao 
de riscos para a SHST? 
5.4. A chefia conhece os problemas 
dos seus subordinados em materia 
de SHST? 
5.5. Existe informa9ao/comunicagao 
par parte dos responsaveis da 
Prevenc;;:ao e Seguranc;;:a? 
5.6. Existe informacao/comunicacao 
par parte dos representantes dos 
trabalhadores para a SHST? 
5.7. Aos trabalhadores e dado 
conhecimento regular das normas de 
seguranc;;:a em vigor na empresa? 
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Sempre Frequentemente Raramente Nunca Nao 
Sa be 

5.8. E usual informar previamente os 
trabalhadores sabre questoes como 
a compra de equipamentos e 
maquinas com as quais voce vai 
trabalhar? 
5.9. Os trabalhadores sao 
consultados, informados e formados 
em todos os aspectos da SHST 
relacionados com o seu trabalho? 

5.1. Em materia de SHST, quais sao as principais form as de participac;;:ao? 
(Assinale com urn X apenas aquelas que sabe que sao efectivamente usadas) 

5.1.1. Representantes eleitos para a SHST? 5.1.2. Comissao de SHST? 
5.1.3. Subcomissoes de SHST? 5.1.4. Programas de ideias e sugestoes? 
5.1.5. Grupos de discussao e melhoria? 5.1.6. Cfrculos de qualidade? 
5.1.7. Boletim/jornal da empresa? 5.1.8. Questionarios de opiniao? 
5.1.9. Reunioes gerais com a direccao? 5.1.1 0. Reunioes com as chefias directas? 
5.1.11. Nenhuma em especial? 5.1.12. Outra (Qual?) 

6. 0 que desejaria ver mudado na sua empresa que contribua para a melhoria das 
condi96es de trabalho, em geral, e na SHST, em particular, no exercfcio do seu 
trabalho. 
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Este conjunto de quest6es referem-se a informaQ6es relativas a alguns dados 
pessoais que nos irao permitir o tratamento estatistico dos questionarios e 
estabelecer algumas comparaQ6es em funQao de grupos especfficos. 
Lembramos-lhe que a informacao aqui recolhida e confidencial e em 
nada o identifica. Procure ser o mais exacto possfvel. Obrigado! 

IV 
Assinale a sua resposta marcando uma cruz no quadrado respective 

2. ldade: §Ate 18 anos §e 19 a 24 anos 
De 25 a 30 anos e 31 a 45 anos 

De 46 a 55 anos De 56 a 65 anos 

1. Sexo: D M 

3. Antiguidade na empresa: D Menos que 1 ano D Entre 1 e 5 anos 

D Entre 5 e 10 anosO Entre 11 e 15 anos D Mais de 15 anos 

4. Habilita~oes Escolares: 

§ 

Menos de 4 anos de escolaridade 

Inferior a 6 anos de escolaridade 

Entre 7 e 9 anos ( ou antigo 5° ano ou 9° ano 
unificado) 

D Entre 10 e 12 anos (ou antigo 7° ano ou 10°, 
11° ou 12° ano de escolaridade) 

B Bacharelato D Licenciatura 

(Outros/especifique) _______ _ 

5. Qual a sua situa~ao contratual na empresa: 
[]A Termo Qermanente Osubcontratado Orrabalho Temponirio 

Doutro ___ _ 

6. Horario de Trabalho: 

B Honirio Fixo D Honirio Irregular D Turnos Fixos D Turnos Rotativos 

Isen<;;ao de Honirio D Turno diurn~ Turno NocturnoO Turnos Mistos 

7. Exercicio de fun~oes de chefia: OsimONao 

8. Categoria Profissional: __________________ _ 

9.Sectorondetrabalha: _____________________ _ 

Obrigado pela sua colabora9ao! 
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Concep~oes e Percep9oes sobre as Condi9oes de Trabalho: estudo comparative com a sinistralidnde Inborn! em cmprcsns Portugucsns 

APENDICE3 

Guiio de entrevista (semi-directiva) 
ao Responsavel da Seguran~a 
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Concepyoes e Percepyoes sabre as Condiyoes de Trabalho: estudo comparativo com a sinistrnlidnde lnbornl em cmprcsns Portu~ucsns 

Guiao de Entrevista (semi-directiva) 

I. ldentificac;ao 

Nome: ----------------------------------------------------------------------
Funyao: ____________________________________________________________ ___ 

Tempo na empresa: ___________________________________ _ 

Tempo na funyao: ________________________________________ __ 

Forma9ao academica: ___________________________ _ 

II. Caracterizac;ao da empresa 

Actividade principal 

Hist6ria!Origem/Fundayao/Inicio de funcionamento da empresa 

Missao, Visao e Valores da empresa 

Sistema Produtivo, Produtos fomecidos e Servi9os prestados 

Recursos Humanos (n° de trabalhadores, genera, antiguidade, etc.) 

Estrategia principal da empresa na 6ptica da SHST? 

Modalidade de Servi9os de SHST adoptada pela empresa. 

Numero de Profissionais de SHT e de Saude Laboral. 
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Concepy<'ies e Percepy6es sobre as Condiyoes de Trabalho: esiUdo comparntivo com u sinistrolidnde lnboral em cmprcsus Portugucsns 

" APENDICE4 

"Outputs" do SPSS - Fidelidade 

278 



FIDELIDADE 

- Factores Intrinsecos 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 251 65,2 

Excludeda 134 34,8 

Total 385 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance if 

Item Deleted Item Deleted 

Permite utilizar os meus 88,86 137,912 

conhecimentos e 

capacidades? 

Permite iniciativa, 89,05 136,497 

criatividade e tomada de 

decisoes? 

Ha possibilidade de mudar 89,14 139,099 

OS metodos de trabalho? 

Permite a possibilidade de 89,13 135,987 

alterar a ordem de realizavao 

das tarefas? 

Permite-me trabalhar em 88,64 140,280 

equipa? 

Traduz-se na repetivao e 89,75 132,823 

precisao dos movimentos 

(monotonia)? 

Exige rotatividade de 89,77 144,960 

tarefas? 

Existe polivalencia de 88,90 139,469 

tarefas, ou seja, favo 

diversas actividades de 

funv6es diferentes? 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,828 33 

Cronbach's 

Corrected Item- Alpha if Item 

Total Correlation Deleted 

,303 ,824 

,342 ,823 

,234 ,826 

,382 ,822 

,178 ,827 

,436 ,819 

-,091 ,836 

,172 ,828 
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Exige a realiza9ao de gestos 89,56 140,256 ,123 ,830 

precisos e minuciosos? 

Exige posturas penosas ou 89,35 132,923 ,447 ,819 

posi96es desconfortaveis? 

Exige urn ritmo intensivo? 90,07 139,831 ,199 ,827 

Tenho de cumprir com 90,15 144,689 ·,082 ,834 

alguma regularidade prazos 

rfgidos e curtos? 

E interessante e variado (o 89,14 134,571 ,406 ,821 

meu trabalho permite-me a 

aprendizagem de coisas 

novas de uma forma 

continua)? 

E a maquina que impoe o 89,17 137,892 ,193 ,828 

ritmo do meu trabalho? 

Permite-me falar com os 88,81 137,979 ,291 ,824 

meus colegas? 

Permite-me falar com o meu 88,65 138,787 ,289 ,825 

superior imediato? 

Exige esfor9o ffsico intenso 89,27 131,288 ,528 ,816 

(cargas pesadas 

manuseadas ou 

movimentadas)? 

Exige esfor9o mental? 90,14 148,974 ·,308 ,840 

Exige que eu tenha que me 89,79 144,269 ·,058 ,834 

adaptar com frequE'mcia a 

mudan(:aS dos metodos de 

trabalho? 

Tern perfodos de pausas 89,27 141,214 '1 01 ,830 

para descanso? 

Permite-me escolher os 89,63 131,897 ,454 ,819 

momentos de pausa? 

Obriga-me a que eu 89,28 132,996 ,376 ,822 

permane9a muito tempo de 

pe na mesma posi9ao? 

Obriga-me a que eu 89,51 151,251 ·,321 ,847 

permane9a muito tempo 

sentado? 
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0 meu trabalho tern boas 88,89 131,808 ,609 ,815 

condigoes de seguranga, 

higiene e saude no trabalho 

(SHST)? 

Como caracteriza a 88,90 126,898 ,635 ,811 

qualidade do ar (fumos, 

poeiras, adores, etc) que 

respira no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza a 89,01 128,688 ,584 ,814 

humidade no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza a 89,18 126,092 ,633 ,811 

temperatura no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza o nfvel de 89,24 127,105 ,609 ,812 

rufdo no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza a 88,60 130,305 ,553 ,815 

iluminagao no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza a 89,02 126,856 ,625 ,812 

ventilagao no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza o nfvel de 88,89 130,556 ,537 ,816 

vibragoes no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza o nfvel de 88,69 132,945 ,403 ,821 

radiagoes no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza as 88,81 128,571 ,654 ,812 

condigoes ergon6micas 

considerando a preocupagao 

da sua empresa com a 

adaptagao do trabalho ao 

homem? 
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- Factores Extrinsecos 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 239 62,1 

Excludeda 146 37,9 

Total 385 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance if 

Item Deleted Item Deleted 

A formagao/informagao para 142,43 456,691 

o exercfcio das suas tarefas? 

A formagao/informagao que 142,44 453,146 

possui em SHST? 

A possibilidade de 142,45 451,308 

desenvolvimento das suas 

competencias/qualificag6es 

no exercfcio das suas 

tarefas? 

A forma como e concebida o 143,05 448,052 

sistema de recompensas na 

sua empresa? 

As oportunidades de 143,17 449,090 

promogao e progressao na 

carreira profissional? 

As oportunidades de 142,61 453,289 

aprendizagem na realizagao 

do seu trabalho? 

0 reconhecimento 142,79 449,194 

profissional? 

0 seu relacionamento com 141,89 463,193 

os colegas? 

0 seu relacionamento com 142,09 459,106 

os superiores? 

0 seu horario de trabalho? 142,03 464,881 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,946 44 

Cronbach's 

Corrected Item- Alpha if Item 

Total Correlation Deleted 

,568 ,945 

,588 ,944 

,596 ,944 

,620 ,944 

,612 ,944 

,574 ,944 

,603 ,944 

,370 ,946 

,459 ,945 

,279 ,946 
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0 seu contrato de trabalho? 142,25 460,632 ,382 ,946 

0 seu numero de horas de 142,16 467,807 ,179 ,947 

trabalho semanais? 

A possibilidade de ajustar o 142,46 458,620 ,332 ,946 

seu horario de trabalho as 

suas necessidades? 

As rela<;:6es de poder 142,61 453,558 ,562 ,945 

existentes ( o modo como o 

uso do poder e exercfdo)? 

0 empenho hierarquico na 142,50 452,125 ,651 ,944 

melhoria das suas condi<;:6es 

de trabalho e no domfnio da 

SHST? 

Ate que ponto, na sua 141,53 441,082 ,693 ,943 

empresa, a seguran<;:a e a 

saude das pessoas e 

importante? 

Ate que ponto, na sua 141,37 447,823 ,641 ,944 

empresa, a seguran<;:a das 

maquinas e equipamentos e 

importante? 

Ate que ponto, na sua 141,47 447,385 ,615 ,944 

empresa, a seguran<;:a das 

instala<;:6es (ediffcios, layout, 

sinaliza<;:6es, limpeza) e 

importante? 

Na sua empresa, os 141,33 449,112 ,637 ,944 

objectivos em rela<;:ao a 

seguran<;:a e a redu<;:ao dos 

Indices de sinistralidade esta 

definido e e clara para todos 

os trabalhadores? 

Nesta empresa, as minhas 141,21 441,696 ,304 ,951 

chefias procuram assegurar 

e sensibilizar os 

trabalhadores a utilizarem os 

equipamentos de trabalho de 

acordo com as normas de 

seguran<;:a em vigor? 
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Nesta empresa, o 141,49 446,251 ,702 ,944 

cumprimento das regras de 

seguranc;:a e muito 

valorizado? 

Quando acontece algum 141,67 445,795 ,652 ,944 

acidente no meu ambiente 

de trabalho, 0 facto e 
discutido com as chefias e 

aprende-se com ele? 

Nesta empresa, a formac;:ao 141,65 440,044 ,746 ,943 

em seguranc;:a e saude no 

trabalho e adequada e e 
realizada com regularidade? 

Esta empresa fornece-nos 141,51 444,495 ,750 ,943 

informac;:oes adequadas para 

eu poder trabalhar em 

seguranc;:a (e dado 

conhecimento regular das 

normas de prevenc;:ao)? 

Sinto confianc;:a de que as 141,28 456,448 ,543 ,945 

minhas capacidades e 

competemcias sao mais do 

que adequadas para 

trabalhar em seguranc;:a no 

exercfcio das minhas 

tarefas? 

Sinto confianc;:a de que 141,51 457,654 ,455 ,945 

possuo as competencias 

necessarias para resolver 

qualquer problema novo no 

meu trabalho na area da 

seguranc;:a? 

Sente que e motivado e 141,42 443,295 ,772 ,943 

sensibilizado pela empresa 

para utilizar os equipamentos 

de seguranc;:a? 

Sente que e motivado e 141,62 447,000 ,662 ,944 

sensibilizado pelos seus 

colegas para utilizar os 

equipamentos de 

seguranc;:a? 

6 



Relativamente a seguranga 141,33 455,123 ,621 ,944 

eu desenvolvo sempre o meu 

trabalho de urn modo 

seguro? 

Se possui equipamentos de 141,38 452,605 ,620 ,944 

seguranga no exercfcio das 

suas tarefas, costuma utilizar 

sempre esses 

equipamentos? 

Eu envolvo-me em 141,34 454,840 ,543 ,945 

actividades de seguranga 

corrigindo os meus colegas 

quando eles se encontram a 

trabalhar em condigoes 

perigosas ou arriscadas, 

ajudando assim, os meus 

colegas a trabalharem de 

forma segura? 

Eu utilizo sempre todo o 141,41 453,067 ,634 ,944 

equipamento e 

procedimentos de seguranga 

necessaries para 

desenvolver o meu trabalho? 

Nesta empresa, o bem-estar 141,71 441,149 ,789 ,943 

com as condig6es de 

trabalho e com a seguranga 

dos trabalhadores sao muito 

valorizados? 

Nesta empresa, sabemos 141,45 445,190 ,712 ,943 

quem devemos procurar 

quando se trata de quest6es 

relacionadas com a 

seguranga de pessoas e 

bens? 

Nesta empresa o EPI 141,48 444,435 ,708 ,943 

(Equipamento de Protecgao 

Individual) esta sempre 

disponfvel? 

Quando ha muito trabalho 142,04 457,751 ,317 ,946 

nao e possfvel seguir as 

normas de seguranga? 
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Nas vezes que trabalhei sem 141,95 457,069 ,356 ,946 

seguran9a, foi porque tinha 

de realizar rapidamente a 

tarefa? 

Se eu estivesse a preocupar- 141,79 455,469 ,392 ,946 

me sempre com a 

seguran9a, o meu trabalho 

nao ficaria feito? 

Para se ser promovido ou 142,26 458,666 ,298 ,947 

recompensado e preciso 

cumprir com as regras de 

seguran9a? 

Relativamente a seguran9a e 141,27 456,155 ,536 ,945 

saude no meu local de 

trabalho, considero que vale 

a pena esfor9ar-me para 

manter ou melhorar a minha 

seguran9a pessoal e 

colectiva? 

Considero que no meu 141 ,81 446,702 ,590 ,944 

trabalho existe preocupa9ao 

por parte das chefias em 

atenuar e mitigar os riscos 

profissionais a que estou 

exposto? 

No meu local de trabalho 144,43 468,859 ,458 ,946 

tenho a disposiyaO ProtecyaO 

Individual? 

No meu local de trabalho 144,79 462,227 ,523 ,945 

tenho a disposiyaO ProtecyaO 

Colectiva? 

Os trabalhadores tern 144,43 468,338 ,223 ,946 

inspecyoes medicas 

regulares? 
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- Participa~ao, Envolvimento e Consulta 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 257 66,8 

Excludeda 128 33,2 

Total 385 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance if 

Item Deleted Item Deleted 

A chefia ouve e toma em 23,56 35,146 

consideragao as suas 

opini6es no domfnio da 

SHST? 

A chefia consulta com 23,73 34,900 

regularidade os 

trabalhadores em materia de 

SHST? 

Os trabalhadores e os seus 23,79 34,524 

representantes sao 

consultados relativamente a 
avaliagao ou gestao de 

riscos de SHST? 

A chefia conhece os 23,36 36,302 

problemas dos seus 

subordinados em materia de 

SHST? 

Existe 23,49 33,938 

informagao/comunicagao por 

parte dos responsaveis da 

Prevengao e Seguranga? 

Existe 23,60 34,405 

informagao/comunicagao por 

parte dos representantes dos 

trabalhadores para a SHST? 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,902 10 

Cronbach's 

Corrected Item- Alpha if Item 

Total Correlation Deleted 

,714 ,889 

,767 ,886 

,794 ,884 

,626 ,894 

,800 ,883 

,755 ,886 
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Aos trabalhadores e dado 23,42 34,768 ,766 ,886 

conhecimento regular das 

normas de seguranga em 

vigor na empresa? 

E usual informar previamente 24,04 34,971 ,640 ,893 

os trabalhadores sobre 

quest6es como a compra de 

equipamentos e maquinas 

com as quais voce vai 

trabalhar? 

Os trabalhadores sao 23,71 34,307 ,740 ,886 

consultados, informados e 

formados em todos os 

aspectos da SHST 

relacionados com o seu 

trabalho? 

Em materia de SHST, quais 24,35 35,313 ,318 ,932 

sao as principais formas de 

participagao? 
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- Instrumento (Questiomirio na generalidade) 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 143 37,1 

Excludeda 242 62,9 

Total 385 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance if 

Item Deleted Item Deleted 

Permite utilizar os meus 260,94 1280,271 

conhecimentos e 

capacidades? 

Permite iniciativa, 261,14 1270,177 

criatividade e tomada de 

decisoes? 

Ha possibilidade de mudar 261,29 1289,488 

OS metodos de trabalho? 

Permite a possibilidade de 261,31 1281,355 

alterar a ordem de realizac;(ao 

das tarefas? 

Permite-me trabalhar em 260,76 1285,690 

equipa? 

Traduz-se na repetic;(ao e 261,92 1277,973 

precisao dos movimentos 

(monotonia)? 

Exige rotatividade de 262,04 1310,209 

tarefas? 

Existe polivah§ncia de 261,06 1277,369 

tarefas, ou seja, fac;(o 

diversas actividades de 

func;(6es diferentes? 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,959 87 

Cronbach's 

Corrected Item- Alpha if Item 

Total Correlation Deleted 

,403 ,959 

,479 ,959 

,168 ,959 

,294 ,959 

,281 ,959 

,293 ,959 

-,190 ,960 

,329 ,959 
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Exige a realiza9ao de gestos 261,81 1307,309 -,145 ,960 

precisos e minuciosos? 

Exige posturas penosas ou 261,59 1283,230 ,228 ,959 

posi96es desconfortaveis? 

Exige urn ritmo intensive? 262,24 1294,704 ,071 ,960 

Tenho de cumprir com 262,34 1309,241 -,208 ,960 

alguma regularidade prazos 

rlgidos e curtos? 

E interessante e variado (o 261,31 1266,752 ,500 ,959 

meu trabalho permite-me a 

aprendizagem de coisas 

novas de uma forma 

continua)? 

E a maquina que impoe o 261,41 1297,679 ,002 ,960 

ritmo do meu trabalho? 

Permite-me falar com os 260,93 1282,220 ,324 ,959 

meus colegas? 

Permite-me falar com o meu 260,82 1285,488 ,295 ,959 

superior imediato? 

Exige esfor9o Hsico intense 261,56 1274,079 ,359 ,959 

( cargas pesadas 

manuseadas ou 

movimentadas)? 

Exige esfor9o mental? 262,38 1314,323 -,293 ,960 

Exige que eu tenha que me 262,08 1304,635 -,116 ,960 

adaptar com frequencia a 

mudan9aS dos metodos de 

trabalho? 

Tern perlodos de pausas 261,47 1296,842 ,028 ,960 

para descanso? 

Permite-me escolher os 261,80 1263,159 ,474 ,959 

mementos de pausa? 

Obriga-me a que eu 261,58 1283,964 ,179 ,960 

permanega muito tempo de 

pe na mesma posigao? 

Obriga-me a que eu 261,69 1303,581 -,077 ,960 

permanega muito tempo 

sentado? 
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0 meu trabalho tern boas 261,10 1259,385 ,670 ,958 

condig6es de seguranga, 

higiene e saude no trabalho 

(SHST)? 

Como caracteriza a 261,21 1252,604 ,585 ,958 

qualidade do ar (fumos, 

poeiras, adores, etc) que 

respira no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza a 261,24 1254,764 ,569 ,958 

humidade no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza a 261,39 1249,846 ,630 ,958 

temperatura no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza o nfvel de 261,55 1258,489 ,500 ,959 

rufdo no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza a 260,86 1257,403 ,601 ,958 

iluminagao no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza a 261,24 1247,999 ,680 ,958 

ventilagao no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza o nfvel de 261111 1269,170 ,435 ,959 

vibrag6es no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza o nfvel de 260,97 1285,239 ,183 ,960 

radiag6es no seu local de 

trabalho? 

Como caracteriza as 261,03 1252,239 ,682 ,958 

condig6es ergon6micas 

considerando a preocupagao 

da sua empresa com a 

adaptagao do trabalho ao 

homem? 

A formagao/informagao para 261,32 1271,163 ,555 ,959 

o exercfcio das suas tarefas? 

A formagao/informagao que 261,31 1264,090 ,632 ,958 

possui em SHST? 
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A possibilidade de 261,35 1256,891 ,673 ,958 

desenvolvimento das suas 

competencias/qualificar;:oes 

no exercicio das suas 

tarefas? 

A forma como e concebida o 261,92 1253,303 ,671 ,958 

sistema de recompensas na 

sua empresa? 

As oportunidades de 261,99 1256,535 ,634 ,958 

promor;:ao e progressao na 

carreira profissional? 

As oportunidades de 261,45 1266,559 ,576 ,959 

aprendizagem na realizar;:ao 

do seu trabalho? 

0 reconhecimento 261,58 1259,344 ,618 ,958 

profissional? 

0 seu relacionamento com 260,73 1284,608 ,310 ,959 

os colegas? 

0 seu relacionamento com 260,91 1274,464 ,477 ,959 

os superiores? 

0 seu horario de trabalho? 260,84 1294,784 ,078 ,960 

0 seu contrato de trabalho? 261,05 1284,892 ,282 ,959 

0 seu numero de horas de 260,99 1298,958 -,010 ,960 

trabalho semanais? 

A possibilidade de ajustar o 261,29 1276,899 ,304 ,959 

seu horario de trabalho as 

suas necessidades? 

As relar;:oes de poder 261,45 1268,094 ,547 ,959 

existentes (o modo como o 

uso do poder e exercido)? 

0 empenho hierarquico na 261,33 1264,800 ,673 ,958 

melhoria das suas condir;:oes 

de trabalho e no dominio da 

SHST? 

Ate que ponto, na sua 260,37 1244,728 ,690 ,958 

empresa, a seguranr;:a e a 

saude das pessoas e 

importante? 
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Ate que ponto, na sua 260,17 1258,831 ,605 ,958 

empresa, a seguranga das 

maquinas e equipamentos e 

importante? 

Ate que ponto, na sua 260,36 1254,780 ,620 ,958 

empresa, a seguranga das 

instala<;:6es (ediffcios, layout, 

sinalizag6es, limpeza) e 

importante? 

Na sua empresa, os 260,13 1256,745 ,652 ,958 

objectivos em relagao a 
seguranga e a redu<;:ao dos 

indices de sinistralidade esta 

definido e e claro para todos 

os trabalhadores? 

Nesta empresa, as minhas 260,25 1249,415 ,734 ,958 

chefias procuram assegurar 

e sensibilizar os 

trabalhadores a utilizarem os 

equipamentos de trabalho de 

acordo com as normas de 

seguranga em vigor? 

Nesta empresa, o 260,36 1248,301 ,732 ,958 

cumprimento das regras de 

seguranga e muito 

valorizado? 

Quando acontece algum 260,48 1247,223 ,713 ,958 

acidente no meu ambiente 

de trabalho, 0 facto e 

discutido com as chefias e 

aprende-se com ele? 

Nesta empresa, a formagao 260,44 1245,037 ,726 ,958 

em seguranga e saude no 

trabalho e adequada e e 

realizada com regularidade? 

Esta empresa fornece-nos 260,35 1251,060 ,716 ,958 

informa<;:6es adequadas para 

eu poder trabalhar em 

seguranga (e dado 

conhecimento regular das 

normas de prevengao)? 
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Sinto confianga de que as 260,10 1275,061 ,493 ,959 

minhas capacidades e 

competemcias sao mais do 

que adequadas para 

trabalhar em seguranga no 

exercfcio das minhas 

tarefas? 

Sinto confianga de que 260,27 1276,143 ,405 ,959 

possuo as competencias 

necessarias para resolver 

qualquer problema novo no 

meu trabalho na area da 

seguranga? 

Sente que e motivado e 260,25 1246,669 ,757 ,958 

sensibilizado pela empresa 

para utilizar as equipamentos 

de seguranga? 

Sente que e motivado e 260,46 1257,504 ,632 ,958 

sensibilizado pelos seus 

colegas para utilizar as 

equipamentos de 

seguranga? 

Relativamente a seguranga 260,15 1268,511 ,596 ,959 

eu desenvolvo sempre o meu 

trabalho de um modo 

seguro? 

Se possui equipamentos de 260,20 1262,511 ,644 ,958 

seguranga no exercfcio das 

suas tarefas, costuma utilizar 

sempre esses 

equipamentos? 

Eu envolvo-me em 260,15 1270,399 ,490 ,959 

actividades de seguranga 

corrigindo as meus colegas 

quando eles se encontram a 

trabalhar em condig6es 

perigosas au arriscadas, 

ajudando assim, as meus 

colegas a trabalharem de 

forma segura? 
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Eu utilize sempre todo o 260,26 1261,757 ,671 ,958 

equipamento e 

procedimentos de seguranc;:a 

necessaries para 

desenvolver o meu trabalho? 

Nesta empresa, o bem-estar 260,55 1239,756 ,826 ,958 

com as condic;:6es de 

trabalho e com a seguranc;:a 

dos trabalhadores sao muito 

valorizados? 

Nesta empresa, sabemos 260,31 1250,975 ,731 ,958 

quem devemos procurar 

quando se trata de quest6es 

relacionadas com a 

seguranc;:a de pessoas e 

bens? 

Nesta empresa o EPI 260,34 1250,001 ,710 ,958 

(Equipamento de Protecc;:ao 

Individual) esta sempre 

disponfvel? 

Quando ha muito trabalho 260,88 1274,824 ,286 ,959 

nao e possfvel seguir as 

normas de seguranc;:a? 

Nas vezes que trabalhei sem 260,76 1275,834 ,296 ,959 

seguranc;:a, foi porque tinha 

de realizar rapidamente a 

tarefa? 

Se eu estivesse a preocupar- 260,62 1272,617 ,349 ,959 

me sempre com a 

seguranc;:a, o meu trabalho 

nao ficaria feito? 

Para se ser promovido ou 261,05 1270,624 ,345 ,959 

recompensado e precise 

cumprir com as regras de 

seguranc;:a? 
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Relativamente a seguranga e 260,17 1268,535 ,542 ,959 

saude no meu local de 

trabalho, considero que vale 

a pena esforgar-me para 

manter ou melhorar a minha 

seguranga pessoal e 

colectiva? 

Considero que no meu 260,66 1252,999 ,582 ,958 

trabalho existe preocupagao 

por parte das chefias em 

atenuar e mitigar os riscos 

profissionais a que estou 

exposto? 

No meu local de trabalho 263,29 1289,237 ,501 ,959 

tenho a disposigao Protecgao 

Individual? 

No meu local de trabalho 263,62 1278,068 ,585 ,959 

tenho a disposigao Protecgao 

Colectiva? 

Os trabalhadores tern 263,29 1286,927 ,299 ,959 

inspecgoes medicas 

regulares? 

A chefia ouve e toma em 261,46 1258,433 ,667 ,958 

consideragao as suas 

opinioes no dominio da 

SHST? 

A chefia consulta com 261,59 1253,145 ,754 ,958 

regularidade os 

trabalhadores em materia de 

SHST? 

Os trabalhadores e os seus 261,63 1254,742 ,729 ,958 

representantes sao 

consultados relativamente a 
avaliagao ou gestao de 

riscos de SHST? 

A chefia conhece os 261,22 1275,499 ,435 ,959 

problemas dos seus 

subordinados em materia de 

SHST? 
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Existe 261,35 1253,652 ,748 ,958 

informagao/comunicagao por 

parte dos responsaveis da 

Prevengao e Seguranga? 

Existe 261,48 1257,406 ,655 ,958 

informagao/comunicagao par 

parte dos representantes dos 

trabalhadores para a SHST? 

Aos trabalhadores e dado 261,31 1260,341 ,657 ,958 

conhecimento regular das 

normas de seguranga em 

vigor na empresa? 

E usual informar previamente 261,92 1260,719 ,600 ,958 

as trabalhadores sabre 

quest6es como a compra de 

equipamentos e maquinas 

com as quais voce vai 

trabalhar? 

Os trabalhadores sao 261,63 1257,249 ,666 ,958 

consultados, informados e 

formados em todos as 

aspectos da SHST 

relacionados com o seu 

trabalho? 

Em materia de SHST, quais 262,08 1257,908 ,396 ,959 

sao as principais formas de 

participagao? 
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Multiple Comparisons 

CT 
Tukey HSD 

Mean Difference 
95% Confidence Interval 

(I) Empresa (J) Empresa (1-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Empresa A Empresa B 29,12846 6,12951 ,000 10,4455 47,8114 

Empresa C 18,28592 6,55398 ,1 01 -1,6909 38,2627 

Empresa D -12,57392 7,99323 ,766 -36,9376 11,7898 

Empresa E 33,36992 5,46318 ,000 16,7179 50,0219 

Empresa F -26,50523 6,90710 ,004 -47,5583 -5,4521 

Empresa G -1,50726 6,74293 1,000 -22,0600 19,0455 

Empresa H -1,19892 7,39455 1,000 -23,7378 21,3400 

Empresa B Empresa A -29,12846 6,12951 ,000 -47,8114 -10,4455 

Empresa C -10,84253 6,69814 ,739 -31,2587 9,5737 

. 
Empresa D -41,70238 8,11185 ,000 -66,4276 -16,9771 

Empresa E 4,24146 5,63531 ,995 -12,9352 21,4181 

Empresa F -55,63369 7,04403 ,000 -77,1042 -34,1632 

. 
Empresa G -30,63571 6,88313 ,000 -51,6158 -9,6557 

Empresa H -30,32738 7,52262 ,002 -53,2566 -7,3981 

Empresa C Empresa A -18,28592 6,55398 ,101 -38,2627 1,6909 

Empresa B 10,84253 6,69814 ,739 -9,5737 31,2587 

. 
Empresa D -30,85985 8,43717 ,007 -56,5767 -5,1430 

Empresa E 15,08399 6,09430 ,209 -3,4917 33,6597 

Empresa F -44,79115 7,41634 ,000 -67,3965 -22,1858 

Empresa G -19,79318 7,26370 '118 -41,9332 2,3469 

Empresa H -19,48485 7,87233 ,209 -43,4800 4,5103 

Empresa D Empresa A 12,57392 7,99323 ,766 -11,7898 36,9376 

. 
Empresa B 41,70238 8,11185 ,000 16,9771 66,4276 

Empresa C 30,85985 8,43717 ,007 5,1430 56,5767 

Empresa E 45,94384 
. 

7,62086 69,1725 ,000 22,7152 

Empresa F -13,93131 8,71431 ,751 -40,4929 12,6303 

Empresa G 11,06667 8,58477 ,903 -15,1001 37,2334 

Empresa H 11,37500 9,10553 ,916 -16,3790 39,1290 
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Empresa A -33,36992 5,46318 ,000 -50,0219 -16,7179 

Empresa B -4,24146 5,63531 ,995 -21,4181 12,9352 

Empresa E 
Empresa C -15,08399 6,09430 ,209 -33,6597 3,4917 

Empresa D -45,94384 7,62086 ,000 -69,1725 -22,7152 

Empresa F -59,87515 6,47254 ,000 -79,6037 -40,1466 

. 
Empresa G -34,87717 6,29706 ,000 -54,0708 -15,6835 

. 
Empresa H -34,56884 6,99037 ,000 -55,8758 -13,2619 

Empresa F Empresa A 26,50523 6,90710 ,004 5,4521 47,5583 

. 
Empresa B 55,63369 7,04403 ,000 34,1632 77,1042 

Empresa C 44,79115 7,41634 ,000 22,1858 67,3965 

Empresa D 13,93131 8,71431 ,751 -12,6303 40,4929 

Empresa E 59,87515 6,47254 ,000 40,1466 79,6037 

Empresa G 24,99797 7,58384 ,024 1,8821 48,1138 

Empresa H 25,30631 8,16865 ,043 ,4079 50,2047 

Empresa G EmpresaA 1,50726 6,74293 1,000 -19,0455 22,0600 

Empresa B 30,63571 6,88313 ,000 9,6557 51,6158 

Empresa C 19,79318 7,26370 '118 -2,3469 41,9332 

Empresa D -11,06667 8,58477 ,903 -37,2334 15,1001 

. 
Empresa E 34,87717 6,29706 ,000 15,6835 54,0708 

Empresa F -24,99797 
. 

7,58384 ,024 -48,1138 -1,8821 

Empresa H ,30833 8,03032 1,000 -24,1684 24,7851 

Empresa H Empresa A 1,19892 7,39455 1,000 -21,3400 23,7378 

. 
Empresa B 30,32738 7,52262 ,002 7,3981 53,2566 

Empresa C 19,48485 7,87233 ,209 -4,5103 43,4800 

Empresa D -11,37500 9,10553 ,916 -39,1290 16,3790 

Empresa E 34,56884 
. 

6,99037 ,000 13,2619 55,8758 

Empresa F -25,30631 
. 

8,16865 ,043 -50,2047 -,4079 

Empresa G -,30833 8,03032 1,000 -24,7851 24,1684 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ANOVA 

FI_Tetal 

Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

FI_Total 
Tukey HSD 

(I) Empresa 

Empresa A 

Empresa B 

Empresa C 

(J) Empresa 

Empresa B 

Empresa C 

Empresa D 

Empresa E 

Empresa F 

Empresa G 

Empresa H 

Empresa A 

Empresa C 

Empresa D 

Empresa E 

Empresa F 

Empresa G 

Empresa H 

Empresa A 

Empresa B 

Empresa D 

Empresa E 

Empresa F 

13970,952 7 1995,850 

55155,037 377 146,300 

69125,990 384 

Multiple Comparisons 

Mean Difference 

(1-J) Std. Error Sig. 

. 
9,27189 2,22984 ,001 

7,42449 2,38425 ,041 

-5,87097 2,90783 ,470 

6,00947 1,98743 ,054 

. 
-9,70881 2,51271 ,003 

-3,74597 2,45299 ,792 

,09570 2,69004 1,000 
. 

-9,27189 2,22984 ,001 

-1,84740 2,43670 ,995 

-15,14286 2,95099 ,000 

-3,26242 2,05005 ,755 
. 

-18,98069 2,56253 ,000 

. 
-13,01786 2,50400 ,000 

. 
-9,17619 2,73663 ,020 

. 
-7,42449 2,38425 ,041 

1,84740 2,43670 ,995 

-13,29545 3,06934 ,000 

-1,41502 2,21703 ,998 

-17,13329 2,69797 ,000 

F Sig. 

13,642 ,000 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

2,4753 16,0685 

,1572 14,6918 

-14,7342 2,9922 

-,0483 12,0672 

-17,3677 -2,0500 

-11,2228 3,7308 

-8,1037 8,2951 

-16,0685 -2,4753 

-9,2746 5,5797 

-24,1376 -6,1481 

-9,5111 2,9862 

-26,7914 -11 '1700 

-20,6501 -5,3856 

-17,5176 -,8348 

-14,6918 -,1572 

-5,5797 9,2746 

-22,6509 -3,9400 

-8,1726 5,3426 

-25,3568 -8,9098 
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Empresa G -11 '17045 2,64244 ,001 -19,2247 -3,1162 

Empresa H -7,32879 2,86385 ,175 -16,0579 1,4004 

Empresa D Empresa A 5,87097 2,90783 ,470 -2,9922 14,7342 

Empresa B 15,14286 2,95099 ,000 6,1481 24,1376 

. 
Empresa C 13,29545 3,06934 ,000 3,9400 22,6509 

Empresa E 11,88043 2,77237 ,001 3,4301 20,3307 

Empresa F -3,83784 3,17015 ,929 -13,5006 5,8249 

Empresa G 2,12500 3,12303 ,997 -7,3941 11,6441 

Empresa H 5,96667 3,31247 ,620 -4,1299 16,0632 

Empresa E Empresa A -6,00947 1,98743 ,054 -12,0672 ,0483 

Empresa B 3,26242 2,05005 ,755 -2,9862 9,5111 

Empresa C 1,41502 2,21703 ,998 -5,3426 8,1726 

Empresa D -11,88043 
. 

2,77237 ,001 -20,3307 -3,4301 

Empresa F -15,71827 2,35463 ,000 -22,8953 -8,5413 

Empresa G -9,75543 
. 

2,29079 ,001 -16,7378 -2,7730 

Empresa H -5,91377 2,54301 ,282 -13,6649 1,8374 

. 
Empresa F EmpresaA 9,70881 2,51271 ,003 2,0500 17,3677 

. 
Empresa B 18,98069 2,56253 ,000 11 '1700 26,7914 

Empresa C 17,13329 2,69797 ,000 8,9098 25,3568 

Empresa D 3,83784 3,17015 ,929 -5,8249 13,5006 

Empresa E 15,71827 2,35463 ,000 8,5413 22,8953 

Empresa G 5,96284 2,75890 ,378 -2,4464 14,3721 

. 
Empresa H 9,80450 2,97165 ,023 ,7468 18,8622 

Empresa G Empresa A 3,74597 2,45299 ,792 -3,7308 11,2228 

Empresa B 13,01786 2,50400 ,000 5,3856 20,6501 

Empresa C 11,17045 2,64244 ,001 3,1162 19,2247 

Empresa D -2,12500 3,12303 ,997 -11,6441 7,3941 

Empresa E 9,75543 2,29079 ,001 2,7730 16,7378 

Empresa F -5,96284 2,75890 ,378 -14,3721 2,4464 

Empresa H 3,84167 2,92133 ,893 -5,0627 12,7460 

Empresa H Empresa A -,09570 2,69004 1,000 -8,2951 8,1037 

. 
Empresa B 9,17619 2,73663 ,020 ,8348 17,5176 

Empresa C 7,32879 2,86385 ,175 -1,4004 16,0579 

Empresa D -5,96667 3,31247 ,620 -16,0632 4,1299 
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Empresa E 5,91377 2,54301 

Empresa F -9,80450 2,97165 

Empresa G -3,84167 2,92133 

*.The mean difference is significant at the 0.05 level. 

ANOVA 

FE_ Total 

Sum of Squares Df Mean Square 

Between Groups 47292,884 7 6756,126 

Within Groups 142600,165 377 378,250 

Total 189893,049 384 

Multiple Comparisons 

FE_ Total 

Tukey HSD 

Mean Difference 

,282 

,023 

,893 

(I} Empresa (J) Empresa (1-J) Std. Error Sig. 

Empresa A Empresa B 14,29147 3,58542 ,002 

Empresa C 8,36290 3,83372 ,365 

Empresa D -6,55376 4,67560 ,856 

. 
Empresa E 21,29769 3,19566 ,000 

. 
Empresa F -13,23845 4,04027 ,025 

Empresa G 1,41290 3,94424 1,000 

Empresa H -,42043 4,32541 1,000 
. 

Empresa B Empresa A -14,29147 3,58542 ,002 

Empresa C -5,92857 3,91804 ,800 

Empresa D -20,84524 4,74498 ,000 

Empresa E 7,00621 3,29634 ,400 

. 
Empresa F -27,52992 4,12037 ,000 

. 
Empresa G -12,87857 4,02625 ,032 

. 
Empresa H -14,71190 4,40032 ,020 

-1,8374 13,6649 

-18,8622 -,7468 

-12,7460 5,0627 

F Sig. 

17,862 ,000 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

3,3630 25,2200 

-3,3224 20,0482 

-20,8052 7,6976 

11,5572 31,0382 

-25,5533 -,9236 

-10,6093 13,4351 

-13,6044 12,7636 

-25,2200 -3,3630 

-17,8709 6,0138 

-35,3081 -6,3823 

-3,0412 17,0536 

-40,0890 -14,9709 

-25,1507 -,6064 

-28,1242 -1,2996 
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Empresa C Empresa A -8,36290 3,83372 ,365 -20,0482 3,3224 

Empresa 8 5,92857 3,91804 ,800 -6,0138 17,8709 

Empresa D -14,91667 4,93528 ,054 -29,9596 ,1263 

Empresa E 12,93478 3,56483 ,008 2,0690 23,8005 

Empresa F -21,60135 4,33815 ,000 -34,8242 -8,3785 

Empresa G -6,95000 4,24886 ,728 -19,9007 6,0007 

Empresa H -8,78333 4,60488 ,547 -22,8192 5,2525 

Empresa D Empresa A 6,55376 4,67560 ,856 -7,6976 20,8052 

. 
Empresa 8 20,84524 4,74498 ,000 6,3823 35,3081 

Empresa C 14,91667 4,93528 ,054 -,1263 29,9596 

Empresa E 27,85145 4,45778 ,000 14,2640 41,4389 

Empresa F -6,68468 5,09739 ,894 -22,2217 8,8524 

Empresa G 7,96667 5,02162 ,758 -7,3394 23,2728 

Empresa H 6,13333 5,32623 ,945 -10,1012 22,3679 

. 
Empresa E Empresa A -21,29769 3,19566 ,000 -31,0382 -11,5572 

Empresa 8 -7,00621 3,29634 ,400 -17,0536 3,0412 

. 
Empresa C -12,93478 3,56483 ,008 -23,8005 -2,0690 

Empresa D -27,85145 4,45778 ,000 -41,4389 -14,2640 

. 
Empresa F -34,53613 3,78608 ,000 -46,0762 -22,9960 

Empresa G -19,88478 3,68343 ,000 -31 '1120 -8,6575 

Empresa H -21,71812 4,08898 ,000 -34,1815 -9,2548 

. 
Empresa F Empresa A 13,23845 4,04027 ,025 ,9236 25,5533 

Empresa 8 27,52992 4,12037 ,000 14,9709 40,0890 

Empresa C 21,60135 
. 

4,33815 ,000 8,3785 34,8242 

Empresa D 6,68468 5,09739 ,894 -8,8524 22,2217 

. 
Empresa E 34,53613 3,78608 ,000 22,9960 46,0762 

Empresa G 14,65135 4,43613 ,023 1,1299 28,1728 

Empresa H 12,81802 4,77821 '131 -1,7462 27,3822 

Empresa G Empresa A -1,41290 3,94424 1,000 -13,4351 10,6093 

. 
Empresa 8 12,87857 4,02625 ,032 ,6064 25,1507 

Empresa C 6,95000 4,24886 ,728 -6,0007 19,9007 

Empresa D -7,96667 5,02162 ,758 -23,2728 7,3394 

Empresa E 19,88478 
. 

3,68343 ,000 8,6575 31,1120 

. 
Empresa F -14,65135 4,43613 ,023 -28,1728 -1 '1299 
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Empresa H -1,83333 4,69729 

Empresa H Empresa A ,42043 4,32541 

Empresa B 14,71190 
. 

4,40032 

Empresa C 8,78333 4,60488 

Empresa D -6,13333 5,32623 

. 
Empresa E 21,71812 4,08898 

Empresa F -12,81802 4,77821 

Empresa G 1,83333 4,69729 

•. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

ANOVA 

PCE_Total 

Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups 4029,037 7 575,577 

Within Groups 24772,869 377 65,711 

Total 28801,906 384 

Multiple Comparisons 

PCE_Total 
Tukey HSD 

Mean Difference 

1,000 

1,000 

,020 

,547 

,945 

,000 

'131 

1,000 

(I} Empresa (J) Empresa (1-J) Std. Error Sig. 

Empresa A Empresa B 5,56509 
. 

1,49441 ,005 

Empresa C 2,49853 1,59789 ,772 

Empresa D -,14919 1,94879 1,000 

Empresa E 6,06276 1,33195 ,000 

Empresa F -3,55798 1,68399 ,408 

Empresa G ,82581 1,64396 1,000 

Empresa H -,87419 1,80283 1,000 

. 
Empresa B Empresa A -5,56509 1,49441 ,005 

Empresa C -3,06656 1,63304 ,567 

Empresa D -5,71429 1,97771 ,078 

Empresa E ,49767 1,37392 1,000 

-16,1509 12,4842 

-12,7636 13,6044 

1,2996 28,1242 

-5,2525 22,8192 

-22,3679 10,1012 

9,2548 34,1815 

-27,3822 1,7462 

-12,4842 16,1509 

F Sig. 

8,759 ,000 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 ,0101 10,1201 

-2,3719 7,3690 

-6,0892 5,7908 

2,0029 10,1226 

-8,6908 1,5749 

-4,1851 5,8367 

-6,3693 4,6209 

-10,1201 -1,0101 

-8,0441 1,9110 

-11,7424 ,3139 

-3,6901 4,6854 
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Empresa F -9,12307 1,71737 ,000 -14,3577 -3,8885 

Empresa G -4,73929 1,67814 ,092 -9,8543 ,3758 

. 
Empresa H -6,43929 1,83405 ,012 -12,0296 -,8490 

Empresa C Empresa A -2,49853 1,59789 ,772 -7,3690 2,3719 

Empresa B 3,06656 1,63304 ,567 -1,9110 8,0441 

Empresa D -2,64773 2,05703 ,903 -8,9176 3,6222 

Empresa E 3,56423 1,48582 ,245 -,9646 8,0931 

. 
Empresa F -6,05651 1,80814 ,020 -11,5678 -,5452 

Empresa G -1,67273 1,77093 ,981 -7,0706 3,7251 

Empresa H -3,37273 1,91932 ,649 -9,2229 2,4774 

Empresa D Empresa A ,14919 1,94879 1,000 -5,7908 6,0892 

Empresa B 5,71429 1,97771 ,078 -,3139 11,7424 

Empresa C 2,64773 2,05703 ,903 -3,6222 8,9176 

. 
Empresa E 6,21196 1,85801 ,020 ,5487 11,8752 

Empresa F -3,40878 2,12459 ,748 -9,8846 3,0671 

Empresa G ,97500 2,09301 1,000 -5,4046 7,3546 

Empresa H -,72500 2,21998 1,000 -7,4916 6,0416 

Empresa E Empresa A -6,06276 
. 

1,33195 ,000 -10,1226 -2,0029 

Empresa B -,49767 1,37392 1,000 -4,6854 3,6901 

Empresa C -3,56423 1,48582 ,245 -8,0931 ,9646 

. 
Empresa D -6,21196 1,85801 ,020 -11,8752 -,5487 

Empresa F -9,62074 
. 

1,57804 ,000 -14,4307 -4,8108 

. 
Empresa G -5,23696 1,53526 ,016 -9,9165 -,5574 

. 
Empresa H -6,93696 1,70429 ,001 -12,1317 -1 ,7422 

Empresa F Empresa A 3,55798 1,68399 ,408 -1,5749 8,6908 

. 
Empresa B 9,12307 1,71737 ,000 3,8885 14,3577 

. 
Empresa C 6,05651 1,80814 ,020 ,5452 11,5678 

Empresa D 3,40878 2,12459 ,748 -3,0671 9,8846 

Empresa E 9,62074 
. 

1,57804 ,000 4,8108 14,4307 

Empresa G 4,38378 1,84898 ,259 -1,2520 10,0195 

Empresa H 2,68378 1,99156 ,880 -3,3866 8,7541 

Empresa G Empresa A -,82581 1,64396 1,000 -5,8367 4,1851 

Empresa B 4,73929 1,67814 ,092 -,3758 9,8543 

Empresa C 1,67273 1,77093 ,981 -3,7251 7,0706 
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Empresa D -,97500 2,09301 1,000 -7,3546 5,4046 

. 
Empresa E 5,23696 1,53526 ,016 ,5574 9,9165 

Empresa F -4,38378 1,84898 ,259 -10,0195 1,2520 

Empresa H -1,70000 1,95783 ,989 -7,6676 4,2676 

Empresa H Empresa A ,87419 1,80283 1,000 -4,6209 6,3693 

. 
Empresa B 6,43929 1,83405 ,012 ,8490 12,0296 

Empresa C 3,37273 1,91932 ,649 -2,4774 9,2229 

Empresa D ,72500 2,21998 1,000 -6,0416 7,4916 

Empresa E 6,93696 1,70429 ,001 1,7422 12,1317 

Empresa F -2,68378 1,99156 ,880 -8,7541 3,3866 

Empresa G 1,70000 1,95783 ,989 -4,2676 7,6676 

*.The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ANEXOl 

Relatorio das Actividades do Servi~o de SHST 
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1. Nome ou designa~iio social---------------------------------------

2. Endere~o do domicilio ou sede --------------------------------------

2.1 Localidade --------------------------------------------

2.2 C6digo Postal 1-l ...J..---1--lL....JI - ._1 --'----'----' 

2.3 Telefone ._1 _._I ---L---.J'--'--.._-'---'--'--' Fax 

2.4 Distrito ------------------- Concelho 

3. N. • de pessoa colectiva 

4.Actividade principal-----------------------------------
c6d. CAE 

5. Numero de estabelecimentos 

No continente 1-l ...J..---1--lL....J Na R. A. A~ores Na R. A. Madeira ... 1 ...J..---1--lL....J 

6. Numero mectio de pessoas que trabalharam na empresa durante o ano: 

6.1 Do quadro de pessoal da empresa 

6.2 Niio pertencentes ao quadro de pessoal da empresa 

6.3 TOTAL (pertencentes e niio pertencentes ao quadro 
de pessoal da empresa) 

Total Homens Mulheres 

1. Nome ou designa~iio social----------------------------------------

2. Endere~o do estabelecimento ---------------------------------------

2.1 Localidade --------------------------------------------

2.2 C6digo postal IL-.1.1 ---1--lL....JI - I I 

2.3 Telefone I I I I I Fax 

2.4 Distrito ------------------- Concelho -----------------

3. Actividade principal-----------------------------------

4. Numero de pessoas que trabalharam no estabelecimento a 31 de Dezembro: 

4.1 Do quadro de pessoal da empresa 

4.2 Niio petencentes ao quadro de pessoal da empresa 

4.3 TOTAL (pertencentes e niio pertencentes ao quadro 
de pessoal da empresa) 

5. N.• de contribuinte da Seguran~a Social IL-.L_..J.._...L.....J..---L--l-J._..J.._.J 

Modelon.o 1714 (Exclusivoda INCM, S. A.) C 

Total Homens 

c6d. CAE 

Mulheres 



2 

1. As actividades de seguranf,!a, higiene e saude no trabalho siio organizadas no estnbclcclmcnto 
Assinale com X a sua resposta 

Em con junto 1.0 
2. Especifique: 

2.1 Na actividade de seguran~a e higiene 

Servi~os intemos I. 0 
Servi~os interempresas 2. 0 
Servi~os externos 3. 0 
Trabalhador designado 4. 0 

Em separado 2. 0 

2.2 Na actividudc de suudc: 

Scrvi9os intcrnos 

Servi9os interempresas 

Servi~os externos 

Servi~o Nucional de Suude 

1.0 
2. 0 
3. 0 
4. 0 

Segundo a modalidade adaptada de organiza91io dos Servi9os de Seguran~a. Higiene e Saude no Trabalho, preencha o ponto I., 
no caso de servi~os internos, ou o ponto 2., no caso de servi9os interempresas ou externos. 

1. Servif,!OS internos 

1.1 lndique o numero de pessoal tecnico em cada grupo profissional, pertencente ao estabelecimento 

11:'\~~~~~~:, 
Servi9o interno LU LU LU 

1.2 Nome do(s) medico(s) de trabalho 

1.3 Nome do(s) tecnico(s) de Seguran9a e Higiene do Trabalho e respectivo nfvel de certifica91io 

Nome: li~illRmxBli~lfli~~VJ£1 
u 
u 
u 

LU 

1.4 Nome do Director/Responsavel dos Servi9os -----------------------------------

2. Servif,!OS interempresas ou externos 

2.1Indique a denomina~ao da(s) empresa(s) ou servi9o(s) prestador(es) ---------------------------

2.2 lndique o numero de pessoal tecnico em cada grupo profissional que exerce no estabelecimento 

Servi~os interempresas 
ou externos 

LU 

2.3 Nome(s) do(s) medico(s) de trabalho: 

LU LU 

2.4 Nome(s) do(s) tecnico(s) de Seguran9a e Higiene do Trabalho e respectivo nfvel de certifica~ao: 

Nome: l~I&EIIL"l~l!ii11 
u 
u 
u 

LU LLJ 

2.5 Nome do Director/Responsavel dos Servi9os -----------------------------------



1. Distribui~;iio das pessoas que trabalhavam a 31 de Dezembro 

1.1 Por grupos etarios 

2. l'or tipos de horarlos prcdomlmmtcs dur11ntc o 11no 

l··:"•:::::•':.· ..• ~·:k)··t~~i:~.~~~~~~~~:~~:~~~j~~jJ;·:i.!i:\!,. 
Grupos etarios Homens Mulheres Total Tipos de honlrio 

I. Honlrio normal 

Homcns Mtlheres Totul 

I. Menos de 18 anos 

2. 18 a 49 anos 

3. 50 e mais anos 

4. Total 

L.......I--1.--L--'1 I I I 

L.......I--1.--L--'1 I I I 

~~~~~ ~I -L-L-L~ 

~~~L.......II ~~~~~ 

2. Horario de turno fixo 

3. Horario de turno rotutivo 

4. Horario nocturno 

5. Outros honlrios 

6. Total 

3. Numero total de horas efectivamente trabalhadas (normais e suplcmentares) durante o ano 

1. Objectivos programados pelo(s) Servi~;o(s) de Seguran~;a, Higiene e SaUde no Trabalho (Programa de preven~lio de riscos profissionais, de acordo 

com a alfnea d) do n. 0 2 do artigo 16.0 do Decreto-Lei n. 0 26/94, de I de Fevereiro] 

2. Ac~;iies de informa~;iio, forma~;iio e consulta aos trabalhadores 

2.1 Informac;:ao aos trabalhadores sobre os riscos inerentes ao seu trabalho 

2.1.1 Situac;:ao contemplada 
Homens Mulheres 

I. Admissao de trabalhadores 

2. Actividades que envolvem trabalhadores nao pertencentes ao estabelecimento 

3. Mudanc;:a de posto de trabalho 

4. Introdu~ao ou mudanc;:a de equipamento no trabalho 

5. Adopc;:ao de uma nova tecnologia 

6. Natureza, grau e durac;:ao da exposi~ao de trabalhadoras gravidas, puerperas ou lactantes 

7. Outros motivos 

2.1.2 Especifique os meios utilizados para a circulac;:ao da informac;:ao (ex.: procedimentos escritos, cartazes, etc.) 
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2.2 Forma~iio dos trabalhadores no domfnio da Seguran~a, Higicnc c Saudc no Trnhnlho 

2.2.1 Ac~iies de forma~iio realizadas 

Objectivos gerais de cada 
ac~iio de formayiio 

1.--------------------

2.--------------------

3. -------------------

4.-------------------

5.----------------------

6. Total 

i:.:••r;::~~~~~t!:~~tii-.: 
I I I I 

2.2.2 Numero de trabalhadores que niio frequentnram, durante o nno, qunlqucr nc~iio de forma~iio H I._..___.__.__. 

2.3 Forma~iio de pessoal afecto as actividades da Seguran~a, Higiene e Saude no Trnbalho 

Objectivos gerais de cada 
acyiio de formayiio 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Total 

2.4 Consulta aos trabalhadores em materia de Seguran~a, Higiene e Saude no Trabalho 

Razoes da consulta 

I. Medidas de higiene e seguranya a aplicar 

2. Outras medidas com reflexos na seguranya, 

higiene e saude do trabalho (SHST) 

3. Programayiio e organizayiio da formayiio 

4. Designayiio de trabalhadores para a area da SHST 

5. Designayiio de trabalhadores para a aplicayiio 

de medidas de primeiros socorros, combate a 

incendios e evacuayiio de trabalhadores 

6. Aquisiyiio de EPI (equipamento de protecyiio 

individual) 

7. Outras razoes 

8. Total 

"" ':{ \·-r.~ ~i (.:~. ~. 

l·:·<ili:~-~ ... ~:; .•.. .;.,·;.,,,.,··· .;. ~"I·>··•· ,~ 
; i :,\ ·;,elp~. . , .. " : .. :' , : " 
HL...-1'--'--L.....J 

ML......J'--'--L.....J 

HL......J'--'--L.....J 

M'--'--1-..J'--' 

HL.......JL.....JL.....J'--1 

ML...JL.....JL.....J'--1 

H ...__..___.___,___, 

M ...__..___.___,___, 

H '---'---L---1..--' 

ML...JL.....JL.......J'---' 

HL...JL.....JL.....J'--1 

M,__..__.__J.........J 

M'--'--'---J.......-1 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 



1. Condi~oes de trabalho e avalia~ao de riscos profissionais 

1.1 Avalia~ao do risco e adop9ao de medidas na fase de projecto 
Assinale com X o objecto e a natureza das interven~toes tecnicas na fasc de projccto 

Objecto: N11turc1.a •: 

I. Jnstala~toes D I. D D D D 
2. Equipamentos D 2. D D D D 
3. Processos e metodos de trabal ho D 3. D D D D 
4. Postos de trabalho D 4. D D D D 

* Natureza de interven9ao- Assinale por ordem decrescente de importfincia: 

Cria~aoOJ SubstitUiftliO [1] Modifica~ti!O m RcorganiZU9UO m 
1.2 Auditorias intemas e extemas no ambito da Seguran9a, Higiene e Saude no Trabalho 

Nome da entidade que procedeu a auditoria N.O de auditorias 

l.--------------------------------------------------
2.--------------------------------------------------
3.--------------------------------------------------

2. Interven~oes tecnicas no controlo do ambiente de trabalho 

2.1llumina~ao 

Assinale com X o tipo de ilumina~lio existente 

I. Natural D 
2.Mista D 

3. Artificial 

4. llumina~lio de emergencia 

2.1.1 llumina9lio do ambiente geral de trabalho (iluminancia ou nfvel de ilumina9lio!lux) 

Indique, segundo as medidas adoptadas, o numero de avalia~oes efectuadas, assinalando 

D 

D 

com urn X o respectivo resultado da ultima avalia~tlio no ano (A - Adequada/s; I - Jnadequadals) 

Medidas adoptadas N.O de avalia~oes 
efectuadas A 

I. Mudan~ta no sistema de ilumina~ao D 
2. lntrodu9lio de pausas no trabalho D 
3. Modifica9ao da ilumina9li0 em fun9lio da tarefa D 
4. Elimina9lio do efeito estrobosc6pio D 
5. Outras (especifique) 

D 

2.1.2 Especifique a(s) norma(s) de referencia utilizada(s) nas avalia9oes 

2.1.3 Especifique as tecnicas de avalia9lio utilizadas 

L.LJ 
L.LJ 
L.LJ 

D 
D 
D 
D 

D 

2.1.4 Especifique os postos de trabalho onde foram introduzidas modifica96es ------------------------
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2.2 Ambiente termico 

Jndique, segundo as medidas adoptadas, o numero de avalia~oes efcctuadas, assinalando 

com urn X o respectivo resultado da ultima avalia91io no ano (A- Adequuda/s; I - lnadcquada/s) 

Medidas adoptadas 

I. Substitui91io do equipamento de trabalho 

2. Modifica9iies na organiza91io do trabalho (pausas, etc.) 

3. Substitui9iio ou altcra9iio das instala9oes 

4. Altcra~ao dos sistemas de climatiza9ao 

5. Introdu~iio de dispositivos de protec~iio contra as 
fontes de calor ou frio 

6. Adequa~iio do equipamento de protec~iio individual 

7. Outras (especifique) 

N.• de IIVIIIht~iics 
cfcctuudus A 

D 
D 
D 
D 

D 
D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 

D D 

2.2.1 Especifique a(s) norma(s) de referenda utilizada(s) nas avalia9iies --------------------------

2.2.2 Especifique as tecnicas de avalia~iio utilizadas ---------------------------------

2.2.3 Especifique os postos de trabalho onde foram introduzidas modifica~iies ------------------------

2.3 Interven,.iies tecnicas no controlo da exposi,.ao a outros riscos profissionais, riscos de cxposi .. iio a agentes fisicos, quimicos e bio16gicos: 

2.3.1 Agentes fisicos 

(a) Homens Mulheres 

I. L.LJ 

2. L.LJ 

3. L.LJ 

4. L.LJ 

5. L.LJ 

6. L.LJ 

7. L.LJ 

8. L.LJ 

9. L.LJ 

(b) (b) 

L.LJ L.LJ 
L.LJ LU 
L.LJ LU 
L.LJ LU 
L.LJ LU 
L.LJ LU 
L.LJ LU 
L.LJ L.LJ 
L.LJ LU 

(b) 

LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 

LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 

Outros agentes identificados (especifique) ---------------------------------------

Outras medidas adoptadas (especifique) ----------------------------------------

(a) C6digos e identifica9iio dos agentes 
fisicos: 

01 Rufdo 

03 Radia9iies ionizantes 

04 Raios ultravioletas 

OS Raios laser 

06 Riscos electricos 

07 Outros agentes 

(b) C6digos e designa9iio das medidas adoptadas: 

01 Elimina9iio/Redu9iio do risco na foote 

02 Modifica9ii0 das instala9iies 

03 Substitui9iio do equipamento de trabalho 

04 Organiza9iio do trabalho 

OS Protec9ii0 colectiva 

06 Protec9iio individual 

07 Outras medidas 

(c) Classifica9iio do resultado da ultima avalia9iio, no 
ano, das medidas adoptadas: 

01 Adequada/s 

02 Inadequada/s 



2.3.2 Agentes quimicos 

(a) (b) (c) (c) 

I. RLU HI LU LLJ 
Ml 

2. RLU HI LU LLJ 
Ml 

3. RLU HI LU LLJ 
Ml 

4. RLU HI LU LLJ 
Ml 

5. RLU HI LU LLJ 
Ml 

6. RLU HI LU LLJ 
Ml 

7. RLU HI LU LU 
Ml 

8. RLU HI LU LLJ 
Ml 

9. RLU HI LU Ll...J 
Ml 

10. RLU HI LU LU 
Ml 

II. RLU HI LU Ll...J 
Ml 

12. RLU HI LU LU 
Ml 

13. RLU HI LU LU 
Ml 

14. RLU HI LU LU 
Ml 

15. RLU HI LU LU 
Ml 

16. RLU HI LU LU 
Ml 

17. RLU HI LU LU 
Ml 

18. RLU HI LU LU 
Ml 

19. RLU HI LU LU 
Ml 

20. RLU HI LU LU 
Ml 

21. RLU HI LU LU 
Ml 

22. RLU HI LU LU 
Ml 

23. RLU HI LU LU 
Ml 

(continua na pagina 8) 
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2.3.2 Agentes quimicos (cont.) 

(a) (b) (c) 

24. RLJ_J 

25. RLJ_J 

26. RLJ_J 

27. RLJ_J 

28. RLJ_J 

29. RLJ_J 

30. RLJ_J 

31. RLJ_J 

32. RLJ_J 

33. RLJ_J 

34. RLJ_J 

35. RLJ_J 

36. RLJ_J 

37. RLJ_J 

38. RLJ_J 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

HI 
Ml 

. ccsilta~>. 
·· ... ·,,a~y:,;:::u.:: 
.... mecJida .. ,. 
~d.o~~~~\r 

(d) 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LJ_J 

(c) 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LJ_J 

LJ_J 

LJ_J 

LJ_J 

Outros agentes identificados (sem c6digo EINECS) ------------------------------

Outras medidas adoptadas (especifique) 

Especifique, se aplicavel, a(s) norma(s) de referencia utilizada(s) nas avalia96es ---------------------

Especifique as tecnicas de avalia9iio utilizadas --------------------------------

(a) Especifique o nome do agente 
quimico perigoso de acordo 
com os criterios estabelecidos 
na legisla9iio aplicavel sobre 
classifica9iio, embalagem e ro
tulagem de substancias e 
prepara96es perigosas. 

(b) C6digo do agente, segundo a 
tabela estabelecida no Inven
tario Europeu das Subtancias 
Quimicas Existentes no Mer
cado (EINECS). 

(c) Especifique a men9iio ou frase 
de risco de acordo com (a). 

(d) C6digos e designa9iio das medidas adoptadas: 
01 Modifica9iio das instala96es 06 Organiza9iio de trabalho 
02 Armazenagem adequada 07 Protec9iio colectiva 
03 Rotulagem e embalagem ade- 08 Protec9iio individual 

quada 09 Outras 
04 Substitui9iio do equipamento 

de trabalho 
OS Substitui9iio de material (ma

teria-prima; aditivo; catali
sador de reac9iio quimica, etc.) 

(e) Classifica9iiO do resultado da ul
tima avalia9iio, no ano, das medi
das adoptadas: 
01 Adequada 
02 lnadequada 



2.3.3 Agentes biol6gicos 

fi~i~~!~~i~!: 
(a) (b) Homcns Mulhcrcs (c) (d) 

I. u I I uu LLI 

2. u I I uu LLI 

3. u I I uu u__j 

4. u I I uu u__j 

5. u I I uu u__j 

6. u I I uu u__j 

7. u I I uu u__j 

8. u I I uu uu 
9. u I I uu uu 
10. u I I uu u__j 

II. u I I uu uu 
12. u I I uu uu 
13. u I I uu uu 
14. u I I uu uu 
15. u I I uu uu 
16. u I I uu uu 
17. u I I uu uu 
18. u I I uu uu 
19. u I I uu uu 
20. u I I uu uu 
21. u I I uu uu 
22. u I I uu uu 
23. u I I uu uu 
24. u I I uu uu 
25. u I I uu uu 
26. u I I uu uu 
27. u I I uu uu 
28. u I I uu uu 
29. u I I uu uu 
30. u I I uu uu 
31. u I I uu L.LJ 

32. u I I uu L.LJ 

33. u I I uu L.LJ 

34. u I I uu L.LJ 

35. u I I uu uu 
36. u I I uu L.LJ 

(continua na pagina 10) 
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2.3.3 Agentes biol6gicos (cont.) 

(a) 

37.--------------

38.-------------

39.-------------

40.-------------

41.--------------

42.-------------

(b) 

u 
u 
u 
u 
u 
u 

Homcns Mulhcrcs 

~~~~' ~' ~~~~ 

'---'---'---'---'' ._! _.___.__.~...-~ 

~~~'---'' ~~~~~ 

'---'---'---'---'! IL......J.--'---'---' 

~~~'---'' ~~~~~ 

'---'---'---'---'' ~' _,___.___.L-..1 

(c) 

L.LJ 

L.LJ 

L.LJ 

L.LJ 

L.LJ 

L.LJ 

(d) 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

LU 

Outros agentes identificados [nlio constantes na legisla~ao especificada em a)] -------------------------

Outras medidas adoptadas (especifique) 

Especifique as referencias e tecnicas de avalia~lio de riscos utilizados, tendo em conta o disposto no artigo 6.0 do Decreto-Lei n. 0 84/97, de 16 de Abril: 

(a) Identifica~lio do agente de acordo 
como n. 0 4 do Decreto-Lei n. 0 84/97, 
de 16 de Abril, e a Portaria n. 0 405/98, 
de II de Julho, com as altera~oes da 
Portaria n. o I 036/98, de 15 de 
Dezembro. 

(b) Assinale de acordo com a classifi
ca~lio do agente, segundo a lista 
aprovada pel a Portaria n. o 405/98, 
de II de Julho, com as altera~oes da 
Portaria n. 0 1036/98, de 15 de 
Dezembro (grupos I, 2, 3 ou 4) 

(c) C6digos e designa~lio das medidas adoptadas: 

01 Substitui~lio de agentes biol6gicos 
perigosos 

02 Substitui~lio ou modifica~ao do 
processo de trabalho 

03 Substitui~lio do equipamento de tra
balho 

04 Medidas tecnicas de controle para 
evitar ou minimizar a dissemina~lio 
dos agentes bio16gicos no local de 
trabalho 

OS Limita~lio do numero de traba
lhadores expostos 

3. Beneficia~;oes/correc~;iies introduzidas nas maquinas e outros equipamentos 
Assinale com urn X as medidas adoptadas ao Iongo do ano 

1. Mecanismos para paragem de emergencia 

2. Sistemas de extrac~lio de poeiras, gases, vapores, fumos e nevoas 

3. Dispositivos de protec~lio dos elementos m6veis em rota~lio ou transla~lio 

4. Dispositivos que permitam isolar as maquinas e outro equipamento de trabalho de cada 
uma das suas fontes de energia 

5. Dispositivos que permitam que os trabalhos de manuten~lio se fa~am com o equipamento parado 

6. Protec~oes contra contactos directos ou indirectos com a electricidade 

7. Aplica~lio de estruturas de protec~lio contra o risco de capotamento, em maquinas m6veis 

8. Aplica~lio de estruturas de protec~lio contra o risco de queda de materiais 

9. Dispositivos de protec~lio que impe~am que cargas se soltem ou caiam 

10. Dispositivos de preven~lio dos riscos associados a trabalhos com equipamentos dotados de visor 

11. Beneficia~oes ergon6rnicas nos equipamentos de trabalhos utilizados 

06 Protec~ao colectiva 
07 Protec~iio individual 
08 Recolha, armazenagem e evacua~ao 

de resfduos, ap6s tratamento ade
quado 

09 Outras medidas 

(d) Classifica~lio do resultado da ultima ava
lia~lio, no ano, das medidas adoptadas: 
01 Adequada 
02 Inadequada 

12. Outras (especifique) ---------------------------------------

D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 



4. lnterven~ao nas caracterfsticas dos locais de trabalho e praticas de trabnlho 

4.1Intervew;olio nas caracterfsticas dos locais de trabalho 

Indique o numero de trabalhadores beneficiados por cada interven9ilo 

1. Sistemas de preven9lio do risco de incendio 

2. Sistemas de preven9lio do risco de exploslio 

3. Dispositivos que evitem a queda de pessoas 

4. Dispositivos que evitem riscos associados a trabalhos de escava9t'ies 

5. Dispositivos que evitem riscos associados a trabalhos subterrfineos 

6. Dispositivos que evitem riscos associados a superffcies perigosas, designadumcntc us dcrmpuntcs 

7. Adop9lio de medidas de preven9lio nos trabalhos em espa9os continados ou de rcduzidas dimcnst'ics 

8. Dispositivos que evitem a queda de materiais ou objectos 

9. Sistemas de extrac9lio de poeiras, gases, fumo e nevoas 

10. Altera9t'ies na sinalizaylio de seguran9a no trabalho 

11. Condi9t'ies de armazenagem adequada de substancias ou prepara9t'ies perigosas 

12. Outras ( especifique) 

4.2 Intervenylio nas pniticas de trabalho 
Indique o numero de trabalhadores beneficiados por cada medida 

4.2.1 Medidas adoptadas: 
Modifica9t'ies na organiza9li0 do trabalho resultantes da avalia9lio de riscos profissionais, 
designadamente riscos associados a: 

1. Trabalho precario 

2. Trabalho em cadeia 

3. Trabalho mon6tono/repetitivo 

4. Ritmo de trabalho 

5. Trabalho suplementar 

6. Trabalho por tumos 

7. Trabalho nocturno 

8. Violencia (ffsica, assedio sexual, discrimina9lio, etc.) 

9. Trabalho de menores 

10. Trabalho de gravidas, puerperas ou lactantes 

11. Outras (especifique) -----------------------------

4.2.2 Dispositivos de preven9lio dos riscos associados a movimenta9lio 

manual de cargas 

4.2.3 Dispositivos de preven9li0 dos riscos associados a posturas ou 

movimentos esfon,:ados ou perigosos 

4.2.4 Dispositivos de preven9lio dos riscos associados a trabalhos 

com equipamentos dotados de visor 

4.2.5 Outros (especifique) ------------------------------

Homcns Mulhcrcs 

Homens Mulheres 

11 
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5. Medidas de protec~iio colectiva de protec~iio individual 

5.1 Medidas de protec9lio colectiva 

5.1.1 Indique o numero de trabalhadores abrangidos em ambicntcs de trubnlho sujcitos n risco profissionnl: 

Risco profissional em causa 

1. Risco ffsico 

2. Risco qufmico 

3. Risco bio16gico 

4. Risco de queda em altura 

5. Risco de soterramento 

6. Risco de queda de materiais ou objectos 

7. Risco electrico 

8. Risco associado a utiliza9lio de equipamentos de trabalhos 

9. Outros (especifique) -----------------------------

5.1.2 Especifique as medidas adoptadas, de acordo com o risco 

5.2 Medidas de protec91io individual (EPI - equipamento de protec~ao individual) 

5.2.1 Tipos de EPI utilizados (conforme a Portaria n.O 988/93, de 6 de Outubro) e trabalhadores abrangidos 

1. Protec91io da cabe9a 

2. Protec91io dos ouvidos 

3. Protec91io dos olhos e da face 

4. Protec91io das vias respirat6rias 

5. Protec9iio das maos e dos bra9os 

6. Protec91io dos pes e das pemas 

7. Protec9ao da pele 

8. Protec91io do !ronco e do abd6men 

9. Protec91io de todo o corpo 

10. Protec91io contra o frio 

11. Protec9ao contra intemperies 

12. Protec91io contra quedas em altura 

13. Protec9ao em trabalhos subaquaticos 

14. Protec91io em situa9oes de trabalho hiperbarico 

15. Outras (especifique) ------------------------------

5.2.2 Riscos existentes no posto de trabalho que exigem a utiliza91io de EPI, especifique: 

5.2.3 Medidas adoptadas em materia de protec~ao individual 
Assinale com urn X as medidas adoptadas 

1. Evitar ou reduzir a necessidade de utiliza91io de EPI por adop91io de medidas de organiza91io do trabalho 

2. Evitar ou reduzir a necessidade de utiliza91io de EPI por adop~;ao de medidas de protec~;ao colectiva 

3. Aquisi~;ao de novos EPI 

4. Consulta dos trabalhadores sobre a utiliza9ao de EPI 

5. Verifica91io da conserva91io de EPI 

6. Forma9ao e informa91io dos trabalhadores sobre a utiliza9ao de EPI 

Ho ncns Mulhcrcs 

!~:li::;;~"l~2!~:::~[~!ID!!~!i:}~'i~c: 
Homens Mulheres 

7. Outros (especifique) --------------------------------------

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 



1. Numero de exames de admissiio, peri6dicos e ocasionais efcctuados 

1.1 Total de exames 

1.1.1 Total de exames de admissiio 

1.1.2 Total de exames peri6dicos 

1.1.3 Total de exames ocasionais 

1. Mudan~a de posto de trabalho 

2. Altera~oes no posto de trabalho 

3. Regresso ao trabalho ap6s ausencia 

Total 

H 

M ...._...._.__L-1 

H 

M '--'--'--L-1 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

Inferior 
U 18tii!OS 

18 a 49 
unos 

superior a 30 dias H 

M ...._..___....__....__, 

4. Iniciativa do medico H 

M .__.....__....__....__, 

5. Pedido do trabalhador H 

M '--L.......JL-1--' 

6. Acidente de trabalho H 

M '--L.......JL-1--' 

7. Doen~a subita H 

M '--'--'--L.......J 

8. Por cessa~iio do contrato de trabalho H 

9. Outras razoes 

2. Exames complementares realizados 

Tipo de exame 

2.1 Sangue 

2.2 Urina 

2.3 RX t6rax 

2.4 Audiograma 

2.5 Outros 

N.'total 
de exarnes 

N.0 de exames exi
gidos por legisla~ao 
especffica (o) 

L....-1--L......L.....JI ._1 --L._..J._.L...J 

'---'----'.--'---'' '-I --L._..J._.L...J 

M '--'---'---L-1 

H !.___,___,___,___, 

M '-I --L._..J._.L...J 

3. Ac,.iies de imuniza,.ao 

Tipo de vacina~oes 

3.1 -----------

3.2-----------

3.3 -----------

3.4 -----------

3.5 -----------

50 c muis 
UIIOS 

N.' de 
inocula~oes 

N.' de trab. 

H IL-.JL-.JL.......JL.......J 

M.__.__.__L.......J 

H.__.__.__.__. 
ML-.JL.......JL.......JL.......J 

H'--'--'--'--' 
M.__.__.__'---' 

H'---''---''--''--' 

M'--'--'--'--' 

H'--'--'--'--' 

ML-.JL.......JL.......JL.......J 

(a) Por exemplo, protec\=iio dos trabalhadores contra o risco de exposil;iio ao ruido, cloreto de vinilo mon6mero, chumbo e seus compostos i6nicos e em algumas actividades, 

nomeadamente minas e pedreiras, mergulho e trabalho com caixOes dear comprimido 
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4. Promo~iio da saude e educa~iio para a saude no trabalho 

4.1 Actividades desenvolvidas -------------------------------------

4.2 N. o de ac96es de educa9lio para a saude realizadas 4.3 N. o de trabalhadores abrangidos H ,_! __.___.___.__, 

M ,_! __.__.___.___, 

4.4 Principais temas abordados -------------------------------------

1. Acidentes de trabalho 

1.1 Numero de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa, segundo o local do acidente e o escallio de dura~lio da baixa 
(nlio incluir neste item a informa~lio referente aos acidentes in intinere, que deve ser inscrita a seguir, em 1.2) 

Total Inferior a I a 3 dias 4 a 30 dias Superior a 30 Mortal 

1.1.1 Total N. o de acidentes 
de trabalho H I 

Ml 

N.0 de dias de 
trabalho perdido H I 

Ml 

1.1.2 Nas instala~oes N.0 de acidentes 
da empresa de trabalho H I 
(excluindo meios 

Ml de transporte) 

N. 0 de dias de 
I trabalho perdido H 

Ml 

1.1.3 Fora das instala- N. o de acidentes 

~oes da empresa de trabalho H I 
(excluindo meios 

Ml de transporte) 
N.0 de dias de 
trabalho perdido H I 

Ml 

1.1.4 Nos meios N. o de acidentes 
de transporte de trabalho H I 

Ml 

N. 0 de dias de 
trabal ho perdido H I 

Ml 

(a) Sem dar Jugar a baixa 

I dia (a) de baixa 

I I I 
I I I 

de baixa 

II 
II 

I I 
II 

II 
II 

II 
I I 

I I 
II 

II 
II 

I I 
I I 

I I 
II 

dias de baixa 

LLJ 
LLJ 

LLJ 
LLJ 

LLJ 
LLJ 

LLJ 
LLJ 



1.2 Numero de acidentes de trabalho in itinere e dias de trabalho perdidos com buixa, segundo o local do ucidcntc c o csculno de duru9no du buixu 

N.• de acidentes 
de trabalho 

N.• de dias de 

Total 

H ~-.1 ~~~-~ 
M~~~~~~ 

Inferior a I a 3 dins 4 u 30 dins 
I diu (a) de buixu de buixu 

I I I I ~-.I _._..~-.l-11 I I I 
.___..__,___.__.I I I I I I 

Superior u 30 
dins de buixu 

trabalho perdido H ~I -l.--L--I........J.--' 

M ~1 ~~~~-~ 

~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~ 
1-....J--L--L.....JI I I ~-.1 _._......._......__.l-1 

(a) Sem dar Iugar a baixa 

1.3 Calcule os indices de frequencia e de gravidade dos acidentes de trabalho nllo mortais, segundo as f6rmulas 

N. o de acidentes de trabalho x I 000 000 
1.3.1 Taxa de frequencia = Tf = -------------

N.0 de horas.homem trabalhadas (b) 

N. o de dias perdidos x I 000 000 
1.3.2 Taxa de gravidade = Tg = ------'--------

N.0 de horas.homem trabalhadas (b) 

= ._I ~~_,__,I L.LJ 
' 

= ._1 _,_......__.L......JI L.LJ 
' 

(b) Considere para o denominador o mesmo valor em V, 3. <<N." de horns efectivnmente trabnlhndns (normnis e suplemcntnres) durante o nno» 

1.4 Numero de acidentes de trabalho, segundo o tipo de honirio praticado pelo acidentado no momento do acidente 

Numero de acidentes de trabalho 

Tipo de horario Homens Mulheres 

1. Horario normal 

2. Horario de turno fixo 

3. Honirio de turno rotativo 

4. Horario nocturno 

5. Outro horario 

1.5 Indique os postos de trabalho onde os acidentes de trabalho sao mais frequentes 

2. Doen~as profissionais de participa~iio obrigatoria 

Mortal 

LU 
LU 

Participados Confirmados Participados Confirmados 

Homens Mulheres 

1. ~1 ~~~~ 

2. 11-....J----'----'---' 

3. 1'---'----'----'---' 

4. Ll -'--'--'---' 

5. Ll -'--'--'---' 

6. Ll -'--'--'---' 

7. Ll ~~~--' 

8. Ll ~~~-l 
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3. Projectos e medidas para melhoria da situa~tiio existente no dominio du scgunmJtll, hlglenc c smidc no trulmlho 

I. Pagina n. o 7 N.0 de exemplares LU I. Pagina n. o 9 N.0 de exemplares LU 

Assinatura(s) do(s) responsavel(is) do(s) Servi~o(s) de Seguran~a. Higiene e Saude no Trabalho ou do 
trabalhador designado nos termos do artigo 6. 0 do Decreto-Lei n. 0 26/94, de I de Fevereiro, com a redac~ao dada 
pelo Decreto-Lei n. 0 109/2000, de 30 de Junho. 

Entidade empregadora 

(Assinatura e carimbo) 

1. Entidades abrangidas- Todas as entidades abrangidas pelo Decreto-Lei n. 0 441/91, de 14 de Novembro, com as excepg6es previstas 
no n. 0 2 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n. 0 26/94, de 1 de Fevereiro. A entrega deve ser efectuada por estabelecimento. 

2. Prazo e local de entrega- 0 relat6rio anual deveni ser remetido, no 1.0 semestre do ano seguinte aquele a que respeita, ao delegado 
concelhio de saude e a delegagao ou subdelegagao do IDICT da area onde se localiza o estabelecimento, servigo ou local de trabalho ou, 
se o estabelecimento mudar de Jocalizagao durante o ano a que o relat6rio respeita, da area da sede do empregador. 

3. Modelos n."'1714-A e 1714-B- Para os quadros 2.3.3, <<Agentes biol6gicos>>, e 2.3.4, «Agentes qufmicos>>, existem folhas anexas a 
adquirir, individualmente, no caso de o numero de agentes ultrapassar ode linhas disponfveis no Modelo n.0 1714 (Modelo n.0

' 1714-A 
para os agentes biol6gicos e 1714-B para os agentes qufmicos). 

4. Esclarecimentos complementares - Para quaisquer esclarecimentos complementares, dirija-se as delegagoes e subdelegagoes do 
IDICT e aos Servigos de Sande Publica dos Centros de Sande. 


