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Em Portugal, a implementação de programas de qualidade de vida no trabalho tem 

sido pouco difundida, podemos citar a dificuldade de encontrar estudos já realizados 

nesta área. A criação e implementação dos programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho devem ser vistos como um investimento e não um custo, pois essas 

atitudes e ações preventivas terão impacto direto nos valores financeiros 

(afastamentos, absentismos, etc.) e na valorização do capital humano (melhor 

ambiente de trabalho, socialização, etc.) da organização.  

Em se tratando da análise do nível de Qualidade de Vida dos funcionários da 

Câmara Municipal de Pombal – Portugal, podemos concluir que a população 

analisada possui um nível de Qualidade de Vida acima da média dos 50 pontos para 

todas as dimensões (capacidade funcional, aspectos físicos, dor, saúde geral, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde mental). Porém apontamos 

como pontos críticos, das pontuações obtidas, os domínios da dor, da saúde geral, 

da vitalidade e da saúde mental, uma vez que estes permaneceram abaixo das 

pontuações obtidas pelos outros domínios analisados.  

 

Concluiu-se que houve um “equilíbrio” nas pontuações obtidas para os 

Componentes Físicos (capacidade funcional, aspectos físicos, dor, saúde geral) e os 

Componentes Mentais (vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde 

mental. 

 

Para a análise dos indicadores de Satisfação no trabalho, disposição e distribuição 

do espaço no local de trabalho, atividades sociais (desportivas e recreativas), 

flexibilidade do horário de trabalho e a possibilidade de conciliar o trabalho com a 

vida familiar e assuntos pessoais, forma como a organização lida com os problemas 

pessoais e serviços sociais (assistência médica, apoio nos gastos com a saúde, 

ensino, etc.). Podemos concluir que a maioria dos indicadores apresentou a menor 

porcentagem para o grau de satisfação - Insatisfeito. Ocorrendo variação em apenas 

dois indicadores, para disposição e distribuição do local de trabalho com o grau 
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muito insatisfeito e para os serviços sociais (assistência médica, saúde, etc.) com o 

grau muito satisfeito. Todos os indicadores apontaram a maior porcentagem para o 

grau satisfeito. Sugerindo assim que os funcionários da Câmara Municipal de 

Pombal – Portugal, na sua maioria, estão satisfeitos com os indicadores 

apresentados. 

 

Ao analisarmos o grau de importância pessoal para a motivação no trabalho, no que 

se refere aos indicadores, ambiente de trabalho (espaço físico e relacionamento 

inter-pessoal), benefícios (saúde, transporte, alimentação, educação, etc.), 

remuneração e carreira, podemos concluir que a análise das porcentagens obtidas 

por cada indicador, e o seu grau de importância para as colocações de 1º a quinto, 

permitiu-se enumerar os indicadores na seguinte sequência: 

 

1º - Ambiente de trabalho (espaço físico e relacionamento inter-pessoal). 

2º - Remuneração e Carreira. 

3º - Empresa (papel da organização na sociedade). 

4º - Remuneração 

5º - Benefícios (saúde, transporte, educação, etc.). 

 

Em resposta a hipótese, inicialmente levantada, sobre a relação entre as 

características da amostra (sexo, idade, função, tempo de função e local de 

trabalho) e os componentes da saúde física e da saúde mental, concluiu-se que 

houve a ocorrência de correlação estatisticamente significante em duas situações. 

Esta ocorrência deu-se na análise do coeficiente de correlação de Pearson entre a 

capacidade funcional (SF-36) e as variáveis das características idade (-0,4796) (-p) 

e a função exercida (0,4105) (+p), onde observamos uma correlação moderada 

entre as variáveis. Tal resultado vem corroborar a hipótese de que existe correlação 

entre as variáveis analisadas. 

 

A saúde não é meramente a ausência de doença, uma boa ou excelente saúde geral 

depende de um equilíbrio entre os aspectos físicos e mentais. A alegria, o prazer, a 
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realização pessoal, o amor o sentimento de paz são fatores primordiais para que um 

individuo alcance um estado excelente de saúde. 

A busca por uma boa qualidade de vida social, física e psicológica é o desejo de 

todo e qualquer ser humano, buscamos o conforto, buscamos o bem-estar e a paz, 

buscamos o equilíbrio, mas somente com adoção de atitudes coerentes 

alcançaremos o patamar ideal para produzirmos e vivermos de uma maneira mais 

“equilibrada” durante nossa jornada existencial. 

 

Recomendações 

 

1. Ampliação dos setores de aplicação dos questionários e a aplicação de 

métodos de avaliação física mais específicos. 

2. Recomenda-se análise e implementação de um Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho em todos os setores da Câmara Municipal de Pombal. 

3. Criação de indicadores sobre os custos com as despesas provenientes dos 

afastamentos, absenteísmo e recolocação dos funcionários. 

4. Sugere-se a realização de novos estudos após a aplicação prática de um 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, com o objetivo de confirmar a 

sua eficiência e enriquecer o conhecimento científico nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


