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3. METODOLOGIA 
 

Considera-se a metodologia um instrumento do pesquisador, uma vez que é através 

da especificação dos caminhos a serem adotados que se torna possível delimitar a 

criatividade e definir o como, onde, com quem, com quê, quanto e de que maneira 

se pretende captar a realidade e seus fenômenos (Alves, 2003). 

 

3.1. Delineamento da Pesquisa 
 

3.1.1. Tipo de Pesquisa 
 

O presente estudo apresentou um modelo de pesquisa descritiva (Estudo de Caso). 

Segundo Oliveira (2005), a pesquisa descritiva é abrangente, permitindo uma 

análise aprofundada do problema de pesquisa em relação aos aspectos, sociais, 

econômicos, políticos, percepções de diferentes grupos, comunidades, entre outros 

aspectos.  

Alves (2003), completa que tal procedimento adota, para a coleta de dados, o uso de 

entrevista e da observação, e como recursos, os questionários e/ou formulários, 

entre outros. 

   

3.1.2. Delineamento 
 

Este estudo enquadrou-se no modelo de delineamento denominado pesquisa de 

levantamento. Caracteriza-se pela investigação direta com pessoas para conhecer-

lhes o comportamento. Baseia-se nas informações colhidas de um grupo 

significativo de pessoas acerca de um problema. Procede-se à análise quantitativa, 

e projeta-se esses dados para o universo pesquisado (Alves, 2003). 
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3.2. Universo, Amostragem, Amostra 

3.2.1. Universo 
 

O Universo estudado constituiu-se de 318 funcionários da Câmara Municipal da 

cidade de Pombal, Portugal, no ano de 2011 (C.M. Pombal, 2011). 

3.2.2. Amostragem 
 

A amostra para o desenvolvimento do estudo foi composta por funcionários do sexo 

masculino e feminino, e foram selecionados de forma aleatória e voluntária. A figura 

7 apresenta a divisão hierárquica das unidades participantes do estudo. 

 

 
Figura 7: Organograma Câmara Municipal de Pombal 
Elaborado pelo autor 
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Durante o desenvolvimento do estudo optamos por apresentar somente as 

nomenclaturas das oito unidades participantes, são eles: 

 Biblioteca 

 Piscinas 

 Recursos Humanos 

 Arquivo 

 Edifício Paços do Concelho 

 Edifício dos Serviços Técnicos 

 Zona Desportiva 

 Museu 

3.2.2.1. Critérios de Inclusão 
 

 Ser funcionário (ativo) contratado da Câmara Municipal de Pombal. 

 Ser voluntário para participar da pesquisa. 

 

3.2.2.2. Critérios de Exclusão 
 

 Não ser voluntário para participar da pesquisa. 

 Funcionário terceirizado pela empresa. 

 Funcionários não presentes. 

 

3.2.3. Campo de Análise 
 

3.2.3.1. História 
 

Pombal é terra de história, de lendas e de gente ilustre. Do grande Marquês de 

Pombal, do historiador e escritor João de Barros, do político Mota Pinto, da poetisa 
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Martel Patrício, do médico e escritor Amadeu da Cunha, entre tantos outros. 

 

Sendo difícil situar o aparecimento do primeiro aglomerado populacional, não 

restam, no entanto, dúvidas quanto à presença dos romanos na região de Pombal, 

tendo em conta as moedas encontradas nas obras de restauro do Castelo. 

 

Antes da presença romana, está assente que a fixação demográfica na área de 

Pombal remonta ao período neolítico, sem que, também aqui, seja possível 

determinar o local exacto do sedentarismo inicial. 

Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários, concede foral a Ega em 1131, 

depois a Redinha em 1159, e por fim a Pombal em 1174, renovado posteriormente 

no ano de 1176. A acrescentar aos dois forais, D. Gualdim Pais concede também a 

Pombal, em 1181, uma carta de privilégios. 

Em 1509 D. Manuel passou por Pombal. Admirado com a povoação, ordenou a 

recuperação do Castelo, ficando o seu interior a servir de residência ao alcaide-mor 

da vila, Conde de Castelo-Melhor, e ordenou a abertura de uma porta, voltada para 

a vila. Por cima dessa porta, foram colocadas as armas da vila de Pombal, à qual 

revogou antigos privilégios concedendo-lhe foral novo, datado de 1 de Junho de 

1512. 

Deve-se ao Marquês de Pombal, que aqui viveu entre 1777 e 1782, a ordenação da 

parte baixa da vila. Então mandou construir, na Praça Velha, a cadeia, no sítio do 

antigo pelourinho e o celeiro, no lado oposto.  

Com a renovação urbana, ocorrida na segunda metade do século XX, e a 

construção de modernas vias de comunicação, tudo mudou. Tirando partido da sua 

localização invejável, novas indústrias começaram a implantar-se em Pombal, a 

construção civil floresceu e os estabelecimentos de comércio e serviços proliferaram 

tornando a cidade numa das mais prósperas do distrito de Leiria e dando ao 

concelho um desenvolvimento único na região centro do país (C.M. Pombal, 2011). 
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3.2.3.2. Localização 
 

O Concelho de Pombal está localizado no centro litoral português e possui uma área 

geográfica de 626.23 Km2. Situa-se entre os concelhos de Ansião, Alvaiázere, 

Ourém, Leiria, Soure e Figueira da Foz estendendo-se a Oeste até ao Oceano 

Atlântico. 

O Concelho de Pombal é composto pelas seguintes 17 Freguesias: 

 Abiul 

 Albergaria dos Doze 

 Almagreira 

 Carnide 

 Carriço 

 Guia 

 Ilha 

 Louriçal 

 Mata Mourisca 

 Meirinhas 

 Pelariga 

 Pombal 

 Redinha 

 Santiago de Litém 

 São Simão de Litém 

 Vermoil 

 Vila Cã 

 

 

A cidade de Pombal (sede do concelho) encontra-se a cerca de 150 Km das cidades 

de Lisboa e Porto, a 33 Km de Coimbra, a 26 Km de Leiria e a 30 Km da Figueira da 

Foz. 

 



3. METODOLOGIA 
 
 

 
56 

 

 

Figura 8: Mapa da Cidade de Pombal e Freguesias. 
Fonte: C.M. Pombal, 2011. 
 

 

3.2.3.3. Demografia 
 

Tabela 5: Variação Demográfica do Concelho de Pombal – Portugal. 

 
População do concelho de Pombal (1801 – 2008) 

Ano 1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2008 

População 6.144 16.828 34.840 45.358 59.931 53.727 51.357 56.299 59.858 

 
Elaborada pelo Autor. 

 

 

3.2.3.4. Geografia 
 

 

Clima 

O clima do concelho de Pombal é próprio das zonas mediterrânicas, no qual se 

sente fortemente a presença de duas estações predominantes: o Inverno, pluvioso e 

com temperaturas suaves; e o Verão, seco e com temperaturas elevadas. A 

Primavera e o Outono apresentam-se variáveis e de curta duração. 
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O concelho apresenta uma significativa flutuação nas percentagens de precipitação 

anual - o que é normal neste tipo de clima - pode acontecer haver anos muito 

chuvosos ou também anos muito secos. Relativamente ao índice de radiação solar, 

este varia muito durante os períodos do ano apresentando 4,4 horas de sol em 

Janeiro (horas mínimas) e 9,7 horas de sol nos períodos de Julho e Agosto (horas 

máximas). 

 

Flora 

A flora da região é múltipla e diversificada. Na serra, encontram-se diferentes 

conjunções de flora, como as matas de carvalho cerquinho onde aparecem 

associadas a azinheira, o medronheiro e o sobreiro. Podem ainda encontrar-se os 

carrascais, que surgiram devido a grandes alterações climáticas e onde predomina a 

vegetação arbustiva, e os matos, em que domina a roselha grande, com grande 

implantação do arbusto, mas dominado por enormes plantas herbáceas sendo as 

mais frequentes a erva de santa maria, a perpétua das areias e sanguinho mouro. 

 

Fauna 

Encontramos mamíferos como o coelho, o javali, a raposa, a gineta e o morcego de 

água. Répteis como o sapo e a cobra-rateira. E, junto dos cursos de água, 

exemplares como a rã verde, o tritão marmoreado e a salamandra. Podemos ainda 

encontrar aves de rapina como o peneireiro de dorso malhado que nidifica nas 

escarpas mais íngremes, a águia de asa redonda, o bufo real e o mocho real. Mais 

comuns são espécie como a perdiz, a gralha, poupas, pombos e rolas. 

 

3.2.3.5. Descrição Econômica e Social 
 

O concelho de Pombal situa-se na Região Centro Litoral, numa posição de múltipla 

charneira. Entre o Litoral e o Interior, entre o Norte e o Sul, entre Lisboa e Porto e 

entre Coimbra e Leiria. 
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Os seus 626.23 Km2 de superfície repartem-se por 17 freguesias, ascendendo os 

efectivos populacionais a cerca de 60 milhares de habitantes. 

Nas últimas décadas, beneficiando do facto de ser atravessado por alguns dos 

principais eixos de acessibilidade do país, quer em termos rodoviários, quer em 

termos ferroviários, tem-se assistido a várias transformações associadas à fixação 

de algumas polarizações industriais, mormente na envolvente de Pombal, onde de 

resto existe uma razoável oferta de espaços industriais infra-estruturados, e à 

configuração e desenvolvimento de alguns eixos urbanos locais. 

O turismo surge como uma actividade com fortes potencialidades, que passam pelo 

investimento em equipamentos capazes de desenvolver sectorialmente o turismo 

urbano, rural e outros com valor paisagístico. 

 

3.2.3.6. Desporto 
 

3.2.3.6.1. Espaços Desportivos 
 

 

Piscinas Cobertas Municipais  

 

O Complexo das Piscinas Cobertas Municipais abriu ao público no dia 2 de Maio de 

2001. Esta estrutura desportiva veio preencher uma lacuna há muito sentida no 

concelho de Pombal e a sua construção permitiu dotar a nossa cidade com uma 

magnífica área de lazer junto às margens do rio Arunca. 

 

 

Funcionalidade 

 

Pombal desfruta assim de mais um complexo desportivo onde se incluem as 

seguintes instalações: 
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 Uma piscina de 25m por 16,70m com profundidade entre 1,40m e 2,20m. 

 Uma piscina de 16,70m por 6 metros com profundidade entre 0,40m e 1,00m. 

 Zona de serviços de apoio constituída por recepção e vestiários, chuveiros e 

sanitários para ambos os sexos e instalações para deficientes, corredor de 

acesso às piscinas e lava-pés. 

 Zona de Serviços Administrativos e apoio complementar constituída por sala 

de apoio administrativo, gabinete de direcção técnica, sala de professores, 

régie, arquivo administrativo, copa, vestiários, balneários, instalações 

sanitárias para funcionários e sala de arrumos. 

 Zona de apoio complementar, constituída por sala de material de apoio às 

piscinas, gabinete médico e primeiros socorros, bancadas para 250 pessoas 

e instalações sanitárias de público. 

 Zona técnica onde se encontra todo o equipamento electromecânico de 

tratamento do ar e da água. 

 Zona envolvente com uma área verde de 4.000 m2, parque de 

estacionamento e circuito de Mini-Golfe de 18 pistas, nas margens do Rio 

Arunca. 

 

A infra-estrutura apresenta um conjunto de vertentes de utilização individual e 

colectiva, nomeadamente: 

 Escola Municipal de Natação. 

 Escolas de natação de Clubes e entidades. 

 Natação livre / recreativa. 

 Natação terapêutica / recuperação. 

 Hidroginástica. 

 Natação para populações especiais. 
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Parque radical 

 

O Parque Radical de Pombal foi inaugurado em Julho de 2003 e constitui uma 

valência desportiva cuja gestão, utilização e cedência está regulada no sentido de 

maximizar a prestação de serviços desportivos à população. 

 

O Parque Radical foi planeado de forma a poderem ser praticadas todas as 

modalidades desportivas, colectivas ou individuais, e actividades de expressão 

artística, compatíveis com o seu espaço e condições de utilização. 

 

Desde a sua abertura tem sido sujeito a uma utilização desportiva intensa, sendo 

hoje uma das valências municipais com o maior índice de utilização por parte da 

população do concelho. 

 

Funcionalidades 

 

O Parque Radical é composto pelos seguintes espaços: 

 Campo Sintético 

 Ringue Multiusos 

 Parede de Escalada 

 Plataformas de Actividades Radicais 

 

Pavilhão Gimnodesportivo Professor Manuel Eduardo Gomes 

 

O Pavilhão Gimnodesportivo Professor Manuel Eduardo Gomes é constituído pelas 

seguintes valências: 

 Pavilhão Gimnodesportivo com piso em madeira de 44x22 metros 

 5 Balneários para atletas e 2 para árbitros 

 1 Posto médico 
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 3 Arrecadações 

 Hall de entrada para o público com 2 casas de banho e bilheteira 

 Bancada com capacidade para cerca de 600 pessoas sentadas 

 No 1º andar fica a sala Administrativa / Imprensa 

 Modalidades: futsal, andebol, basquetebol, voleibol, ginástica e outras 

 Iluminação artificial 

 

Pavilhão das Actividades Económicas e Desportivas  

 

O Pavilhão das Actividades Económicas e Desportivas é constituído pelas seguintes 

valências: 

 Pavilhão de desporto e outros eventos, com piso em tacos de madeira de 

70x25 metros, dividido em 2 zonas 

 4 balneários para atletas e 2 para árbitros 

 Bancos em madeira com capacidade para cerca de 60 pessoas sentadas 

 Modalidades possíveis: futsal, andebol, basquetebol, voleibol, ginástica e 

outras 

 Iluminação artificial 

 

Pavilhão da Caldeira 

 

O Pavilhão da Caldeira é constituído pelas seguintes valências: 

 Sala de desporto com piso em cimento liso, dividido por uma cortina em 2, 

tendo uma parte colchões para ginástica acrobática com parede espelhada e 

outra com tapetes para o Karaté 

 3 Casas de banho 

 2 Salas de arrumos 

 Iluminação artificial 
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Mini-Golfe 

 

Os primeiros Campos Municipais de Mini-Golfe abriram ao público em 15 de Junho 

de 2002, na Zona Desportiva de Pombal, junto às Piscinas Municipais Cobertas. 

 

Esta valência, composta inicialmente por 18 mini-campos, foi ampliada a 6 de 

Agosto de 2004, data em que foram inaugurados os segundos Campos de Mini-

Golfe, também junto às piscinas cobertas, já a pensar no Europeu de Mini-Golfe em 

Juniores, que aqui se realizou em Agosto de 2005. 

Os Campos de Mini-Golfe de Pombal passaram, com esta ampliação, a dispor do 

primeiro campo de “Felt” existente em Portugal. 

 

Funcionalidades 

 

2 Campos de 18 buracos sendo um deles o primeiro campo de "Felt" existente em 

Portugal. 

 

Estádio Municipal 

Funcionalidades 

 

O Estádio Municipal de Pombal é constituído por: 

 Campo de jogos de futebol de 11 em relva natural de 100x68 metros 

 Pista de atletismo em pó de pedra 

 Bancada coberta com 809 lugares sentados e bancada descoberta com 

capacidade para 491 lugares sentados, cabine para a Comunicação Social e 

camarotes para público 

 5 Balneários com posto médico 



3. METODOLOGIA 
 
 

 
63 

 

 Iluminação artificial 

 Centro de medicina desportiva 

 

O estádio municipal recebe os treinos e jogos do Sporting Clube Pombal, fundado 

a 22 de Setembro de 1922 em Pombal, sendo o primeiro e maior clube do concelho. 

É a 10ª filial do Sporting Clube de Portugal. 

 

3.2.3.7. Símbolos 
 

Brasão 

 

 

 

Figura 9: Brasão da Cidade de Pombal – Portugal 
Fonte: C.M. Pombal, 2011. 

 

 

Bandeira 

 

 

Figura 10: Bandeira da Cidade de Pombal – Portugal 
Fonte: C.M. Pombal, 2011. 
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Logomarca 

 

Figura 11: Logo Marca da Cidade de Pombal – Portugal 
Fonte: C.M. Pombal, 2011. 

 

3.2.4. Amostra 
 

A aplicação dos questionários ocorreu de forma aleatória, onde os funcionários da 

Câmara Municipal de Pombal – Portugal, participaram voluntariamente da pesquisa, 

sendo que o universo da pesquisa conta com oito unidades pertencentes à Câmara 

Municipal de Pombal – Portugal (museu, recursos humanos, biblioteca, piscina, 

edifício Paços do Concelho, zona desportiva e edifício dos serviços técnicos). 

A tabela 6 apresenta a idade (média, desvio padrão e número mínimo e máximo), 

sexo (Quantidade e Porcentagem) e o local de trabalho (Quantidade de funcionários 

e porcentagem) dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal - Portugal. 

 

 

Tabela 6: Amostra 
 

 AMOSTRA  

 
Sexo 

 
Masculino (%)  
Feminino (%) 

 
  20 (27%) 
  55 (73%) 

   
Idade (anos) Média 

Desvio-Padrão 
  39,8 
    9,27 

 Mínimo - máximo   23-63 
   

Local Museu (%) 
Recursos Humanos (%) 
Arquivo (%) 
Biblioteca (%) 
Piscinas (%) 

5 (7%) 
5 (7%) 
7 (9%) 

15 (20%) 
12 (16%) 

 Edifício Paços do Concelho (%) 
Zona Desportiva (%) 
Edifício Serviços Técnicos (%) 
Total 

19 (25%) 
6 (8%) 
6 (8%) 

75 (100%) 
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3.2.5. Procedimentos Utilizados para a Coleta de Dados 
 

3.2.5.1. Procedimentos Preliminares 
 

 Reunião com os vereadores do Desporto e dos Recursos Humanos para 

apresentação do projeto de pesquisa; 

 Encaminhamento de uma carta - protocolo pela Faculdade de Motricidade 

Humana – UTL, à Câmara Municipal de Pombal formalizando o pedido de 

autorização para a realização do estudo; 

 Escolha dos departamentos; 

 Apresentação do projeto aos chefes de departamento; 

 Aviso dos chefes de departamento aos funcionários sobre a aplicação do 

estudo. 

 

3.2.5.2. Procedimentos de Aplicação 
 

 Identificação do número de funcionários que, voluntariamente, participariam 

do estudo; 

 Entrega dos questionários (impressos) em cada departamento e explicação e 

esclarecimento dos termos de aplicação; 

 Os questionários foram aplicados sem a presença do investigador; 

 Retorno aos departamentos para a recolha dos questionários.  
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3.2.6. Instrumentos 
 

3.2.6.1. Avaliação da Qualidade de Vida 
 

 

 Questionário: The Short Form (36) Health Survey (SF – 36). (Anexo 1) 

 

Para a avaliação da Qualidade de Vida foi utilizado o instrumento SF - 36 (Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short – Form Health Survey). É um instrumento genérico 

de avaliação de qualidade de vida, de fácil administração e compreensão, porém 

não tão extenso como os anteriores. É um questionário multidimensional, formado 

por 36 itens, englobados em 8 escalas ou componentes: capacidade funcional 

(desempenho das atividades diárias, como capacidade de se cuidar, vestir-se, tomar 

banho e subir escadas); aspectos físicos (impacto da saúde física no desempenho 

das atividades diárias e/ou profissionais); dor (nível de dor e o impacto no 

desempenho das atividades diárias e/ou profissionais); estado geral de saúde 

(percepção subjetiva do estado geral de saúde), vitalidade (percepção subjetiva do 

estado de saúde); aspectos sociais (reflexo da condição de saúde física nas 

atividades sociais); aspectos emocionais (reflexo das condições emocionais no 

desempenho das atividades diárias e/ou profissionais) e saúde mental (escala de 

humor e bem-estar). Os resultados de cada componente variam de 0 a 100 (do pior 

para o melhor status de saúde), com média de 50 e desvio padrão 10 (Ciconelli, 

1999). 

Segundo Ferreira (2000), uma das maneiras para se testar a fiabilidade da versão 

portuguesa do MOS SF-36 poderá ser utilizado o teste-reteste, isto é, 

administrarmos o mesmo questionário duas vezes ao mesmo indivíduo. 
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3.2.6.2. Avaliação da Satisfação e Motivação 
 

 Questionário: Satisfação e Motivação. (Anexo 2) 

 

Além da aplicação do SF – 36, foram aplicadas duas questões complementares 

sobre motivação e satisfação no Trabalho, ambos com cinco indicadores. Em 

relação a satisfação no trabalho foram avaliados os seguintes indicadores: 

 

 Disposição e distribuição do local de trabalho. 

 Atividades Sociais (Desportivas e recreativas). 

 Flexibilidade do Horário de trabalho.  

 Forma como a organização lida com os problemas pessoais dos 

colaboradores. 

 Serviços sociais (assistência médica, saúde, etc.). 

 

 

A avaliação da motivação no trabalho explorou os seguintes indicadores: 

 

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

 Benefícios (saúde, transporte, educação, etc.)  

 Remuneração  

 Empresa (papel da organização na sociedade)  

 Carreira. 

 

3.3. Técnicas de Análise dos Resultados 
 

A primeira abordagem a um determinado conjunto de dados consiste a normalmente 

naquilo que se designa por “exploração” dos dados. A análise das frequências 

observadas é um procedimento estatístico básico que normalmente representa o 

primeiro passo deste processo (Martinez; Ferreira, 2009).   
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Características da Amostra, Satisfação e Motivação no Trabalho   

A abordagem dos dados tem como caráter a análise descritiva (Média; Desvio 

Padrão; Mínimos e Máximos). 

Pontuação SF-36 

Para o tratamento dos dados recolhidos nos questionários (SF-36) aplicados foram 

utilizados os seguintes procedimentos (fase 1): 

Questão Pontuação 
Pontos 

finais  

1 Se a resposta for 1, 2, 3, 4 ou 5. A pontuação será 5,0; 4,4; 3,4; 2,0 ou 1,0 
 

2 Manter o mesmo valor 
 

3 Soma de todos os valores 
 

4 Soma de todos os valores 
 

5 Soma de todos os valores 
 

6 Se a resposta for 1, 2, 3, 4 ou 5. A pontuação será 5, 4, 3, 2 ou 1 
 

7 Se a resposta for 1, 2, 3, 4 ou 5. A pontuação será 6,0, 5,4, 4,2, 3,1, 2,0 ou 1,0 
 

8 

A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6); Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é 

(5); Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4); Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da 

questão é (3); Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2); Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o 

valor da questão é (1) Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a 

ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6); Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75); 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5); Se a resposta for (4), a pontuação será 

(2,25); Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

 

9 

Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e, h, deverá seguir a seguinte orientação: 

Se a resposta for 1, o valor será (6); Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4); Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2); Se a resposta for 6, o valor será (1)  

Para os demais itens (b, c, f, g, i), o valor será mantido o mesmo 

 

10 Considerar o mesmo valor. 
 

11 

Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão seguir a 
seguinte pontuação: 
Se a resposta for 1, o valor será (5); Se a resposta for 2, o valor será (4) 
Se a resposta for 3, o valor será (3); Se a resposta for 4, o valor será (2) 
Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

Total: 
  

Quadro 1: Ponderação dos Dados 
Fonte: Gestor (2011). 
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Fase 2: Cálculo do Raw Scale 

 

Nesta fase ocorrerá a transformação do valor das questões anteriores em notas de 8 

domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para 

cada domínio. É chamado de Raw Scale porque o valor final não apresenta 

nenhuma unidade de medida. Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Aspectos físicos 

 Dor 

 Saúde Geral 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 

Deverá ser aplicada a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

 [Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100/Variação (Score 

Range)].  

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 

estipulados no quadro 2. 

Domínio Pontuação das questões correspondidas Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Aspectos físicos 04 4 4 

Dor 07+08 2 10 

Saúde Geral 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e + g + i) 4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Aspectos emocionais 05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c + d + f + h) 5 25 

Quadro 2: Score Range 
Fonte: Gestor (2011). 
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O valor obtido para cada domínio varia numa escala de 0 a 100, onde zero é o pior 

estado e cem é o melhor. Assim, o cálculo deverá ser feito para cada domínio, 

obtendo oito notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo 

soma-las e fazer uma média. 

Observação: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, 

sendo utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior 

comparado a um ano atrás. Se algum item não for respondido, você poderá 

considerar a questão se esta tiver sido respondida em 50% dos seus itens (Gestor 

PSI, 2011). 

 

Relações entre as variáveis  

Um coeficiente de correlação é uma estatística descritiva que indica a natureza da 

relação entre os valores de duas variáveis (Hill; Hill, 2005). 

Estatística Inferencial: Coeficiente de Correlação de Pearson 

Segundo Martinez; Ferreira, 2009, a Correlação de Pearson é o mais poderoso 

coeficiente e apenas pode ser usado em variáveis quantitativas.   

 

Objetivos 

 

As análises estatísticas tiveram os seguintes objetivos: 

 Identificar as características da amostra em relação a idade, sexo, local de 

trabalho, função e tempo de função (Análise descritiva). 

 Avaliar a Qualidade de Vida dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal 

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

saúde mental, motivacional e de satisfação. 

 Descrever os resultados das dimensões físicas e mentais do questionário SF-

36 (capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 
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vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental) de forma 

individual. 

 Descrever os resultados dos componentes físicos e mental do questionário 

SF-36. 

 Avaliar o grau de satisfação dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal 

– Portugal, levando em consideração a disposição e distribuição do espaço 

no local de trabalho, as atividades sociais (desportivas e recreativas), a 

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

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

com os problemas pessoais dos colaboradores, os serviços sociais 

(assistência médica, apoio nos gastos com a saúde, ensino, etc.). 

 Avaliar o grau de motivação dos funcionários da Câmara Municipal de Pombal 

– Portugal, levando em consideração o ambiente de trabalho (espaço físico e 

relacionamento inter-pessoal), os benefícios (saúde, transporte, alimentação, 

educação, etc.) e a carreira. 

 Analisar a correlação (Pearson) entre as dimensões físicas e mentais do SF-

36 e as características da amostra. 

 

 

Instrumento de análise 

Os dados foram analisados, utilizando-se o programa estatístico SPSS 17.0 para 

Windows, em associação com a versão 2007 do Microsoft Office Excel. 

 

 

 

 


