
1. COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 
 

 
3 

 

1. COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 
 

A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em que 

se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos de enfoque 

biopsicossocial (Evolução…, 2011). 

A determinação de objetivos específicos e que as pessoas acreditem que são 

susceptíveis de serem alcançados proporciona-lhes um benefício, tangível ou 

psicológico (Teoria Goal Setting - Locker, E.A. et al, apud Neves, 2002). 

Em Portugal, são escassos os estudos desenvolvidos acerca do tema, nesse 

contexto e buscando preencher essa lacuna do conhecimento científico, a Câmara 

Municipal de Pombal – Portugal, pretende através deste estudo, conhecer os níveis 

de Qualidade de Vida de seus funcionários, avaliando os componentes físicos e os 

componentes mentais.  

 

1.1. O PROBLEMA 

 

Qual o nível de qualidade de vida dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal 

- Portugal, levando em consideração os componentes da saúde física, da saúde 

mental e do grau de satisfação e motivação no trabalho? 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer os níveis de qualidade de vida dos funcionários da Câmara Municipal de 

Pombal - Portugal, levando em consideração os componentes da saúde física, da 

saúde mental, e do grau de satisfação e motivação no trabalho. 
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1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.3.1. Quanto a Saúde Física, Saúde Mental, Satisfação e Motivação 

 

 

1 Identificar o nível de capacidade funcional dos funcionários da Câmara 

Municipal de Pombal – Portugal. 

1. Identificar o nível dos aspectos físicos dos funcionários da Câmara Municipal 

de Pombal – Portugal. 

2. Identificar o nível de dor dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal – 

Portugal. 

3. Identificar o nível de saúde geral dos funcionários da Câmara Municipal de 

Pombal – Portugal. 

4. Identificar o nível de vitalidade dos funcionários da Câmara Municipal de 

Pombal – Portugal. 

5. Identificar o nível dos aspectos sociais dos funcionários da Câmara Municipal 

de Pombal – Portugal. 

6. Identificar o nível dos aspectos emocionais dos funcionários da Câmara 

Municipal de Pombal – Portugal. 

7. Identificar o nível da saúde mental dos funcionários da Câmara Municipal de 

Pombal – Portugal. 

8. Identificar o grau de satisfação quanto a disposição e distribuição do espaço 

no local de trabalho dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal – 

Portugal. 

9. Identificar o grau de satisfação quanto as atividades sociais (desportivas e 

recreativas) dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal – Portugal. 

10. Identificar o grau de satisfação quanto a flexibilidade do horário de trabalho e 

a possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais 

dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal – Portugal. 

11. Identificar o grau de satisfação quanto a forma como a organização lida com 

os problemas pessoais dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal – 

Portugal. 
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12. Identificar o grau de satisfação quanto aos serviços sociais (assistência 

médica, apoio nos gastos com a saúde, ensino, etc.) dos funcionários da 

Câmara Municipal de Pombal – Portugal. 

13. Identificar o grau de importância pessoal a nível motivacional quanto ao 

ambiente de trabalho (espaço físico e relacionamento inter-pessoal) dos 

funcionários da Câmara Municipal de Pombal – Portugal. 

14. Identificar o grau de importância pessoal a nível motivacional quanto aos 

benefícios (saúde, transporte, alimentação, educação, etc.) dos funcionários 

da Câmara Municipal de Pombal – Portugal. 

15. Identificar o grau de importância pessoal a nível motivacional quanto a 

remuneração dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal – Portugal. 

16. Identificar o grau de importância pessoal a nível motivacional quanto a 

carreira dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal – Portugal. 

 

 

1.4. HIPÓTESE 

 

 

Haverá 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. 

 

1.5. JUSTIFICATIVA  

 

Espera-se, com este estudo, contribuir para um maior esclarecimento e divulgação 

da importância da Qualidade de vida e da Qualidade de vida no trabalho. As 

organizações possuem pouco conhecimento científico para analisar uma proposta 

de implementação de programas de qualidade de vida no trabalho. 

Fala-se muito sobre a prevenção e os cuidados com a saúde física e mental, e a 

maneira como nos sentimos, física e psiquicamente. A ausência de um ambiente e 
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de meios adequados para a realização das funções diárias acarretará uma série de 

prejuízos humanos e financeiros tanto para a organização quanto para os 

trabalhadores. 

Os resultados obtidos das análises da qualidade de vida no trabalho, dos 

colaboradores, permitirão aos gestores saber quais procedimentos tomar face aos 

problemas apresentados. Estas atitudes acabarão por minimizar os efeitos negativos 

causados pelas atividades em questão, além de demonstrar uma valorização do 

capital humano organizacional. 

Com os resultados apresentados haverá a possibilidade de novos estudos serem 

realizados na área da saúde e da qualidade de vida. O delineamento de novos 

parâmetros possibilitará a ampliação do conhecimento científico na área, 

demonstrando a importância da análise da qualidade de vida no trabalho e a 

implementação de um programa adequado as necessidades da população em 

questão. 

 

 

 

 


