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Resumo 
 

Este estudo teve como objectivo estudar as relações entre a idade, os determinantes do 

trabalho e os factores psicossociais com a capacidade para o trabalho. 

A amostra foi constituída por 27 trabalhadores da indústria automóvel. Para analisar a 

capacidade para o trabalho, utilizou-se o Índice de Capacidade para o Trabalho 

(Fernandes da Silva et al, 2006) e para os factores psicossociais, a versão média 

portuguesa do Copenhagen Psychosocial Questionnaire (Fernandes da Silva et al, 2012). 

A média da capacidade para o trabalho foi de 39,96 pontos (dp=5,56), o que corresponde a 

uma ―boa‖ capacidade para o trabalho. Verificou-se uma correlação negativa forte entre a 

idade e o ICT (ρ=-0,578; p=0,002), ou seja, à medida que a idade aumenta, o valor médio 

do ICT diminui. 

Os resultados do COPSOQ mostraram que das sub-escalas em que o valor mais alto 

corresponde a pior resultado, as ―exigências cognitivas‖ e a ―insegurança laboral‖ 

apresentaram valores críticos. As sub-escalas com valores favoráveis foram: ―problemas 

em dormir‖, ―burnout‖, ―stress‖, ―sintomas depressivos‖. Nas sub-escalas em que o valor 

mais baixo corresponde a pior resultado, as sub-escalas com melhores valores foram: 

―possibilidades de desenvolvimento‖, ―transparência do papel laboral‖, ―recompensam‖, 

―apoio social dos colegas‖, ―comunidade social no trabalho‖, ―confiança vertical‖, ―auto-

eficácia‖, ―significado do trabalho‖ e ―satisfação no trabalho‖. 

As sub-escalas ―previsibilidade‖, ―qualidade de liderança‖, ―significado do trabalho‖, 

―compromisso face ao local de trabalho‖, satisfação no trabalho‖ e ―saúde‖ tiveram uma 

correlação negativa com o ICT, ou seja, quando os seus resultados são piores, os valores 

de ICT diminuem. 

O resultado desta investigação é um contributo para o conhecimento do trabalho na 

indústria, nomeadamente na indústria automóvel e permitiu compreender quais os factores 

psicossociais que são protectores e os que determinam uma pior capacidade para o 

trabalho. Desta forma é possível definir um conjunto de medidas de intervenção 

ergonómica que visem a optimização das condições de trabalho e a promoção da 

capacidade de trabalho. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ergonomia; capacidade de trabalho; factores psicossociais; 

envelhecimento produtivo; ICT; COPSOQ II; indústria automóvel; análise do trabalho; 

ergonomia participativa.  

  



 
xii 

  



 
xiii 

Abstract 
 

This study aimed to examine the relationships between age, the determinants of work and 

psychosocial factors with the capacity to work. 

The sample was constituted by 27 workers from the automotive industry. To analyze the 

work ability, we used the Work Ability Index (Fernandes da Silva et al, 2006) and 

psychosocial factors, the average Portuguese version of the Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (Fernandes da Silva et al, 2012). 

The average of work ability was 39,96 points (SD=5,56), which corresponded to the 

category of "good" work ability. There was a strong negative correlation between the age 

and ICT (r = -0.578, p = 0.002), i.e. the ICT decreases with age. 

The results of COPSOQ showed that for subscales in which the highest value corresponds 

to worst results, the "cognitive demands" and "job insecurity" presented critical values. The 

subscales with better values were: the ―sleeping problems‖, the ―burnout‖, the ―stress‖, the 

―depressive symptoms‖. In the sub-scales in which the lowest value corresponds to the 

worst results, the subscales with better values were: ―development possibilities‖, 

―transparency role work‖, ―rewards‖‖, ―social support from colleagues‖, ―social community 

work‖, ―vertical trust‖, ―self-efficacy‖, ―meaning of work‖ e ―job satisfaction‖. 

The subscales ―predictability‖, ―quality of leadership‖, ―work meaning‖, ―commitment 

towards the workplace‖, ―job satisfaction‖ and ―health‖ present a negative correlation with 

WAI, that is, when the results are worse, the values of ICT decrease. 

The result of this research is a contribution to the knowledge of work in the industry, 

particularly in the automotive industry and allows us to understand which psychosocial 

factors are protective and which determine a worse work ability. This way it is possible to 

define a set of ergonomic intervention measures for the optimization of working conditions 

and promoting work ability. 
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1. Introdução 

O aumento gradual da população idosa tem vindo a determinar de uma forma geral 

o envelhecimento da população mundial (WHO, 2002). O envelhecimento da população é 

um dos maiores desafios da sociedade, coloca-se como um dos fenómenos mais 

importantes da actualidade, dado que as suas consequências são múltiplas. 

As pessoas vão envelhecendo progressivamente e o aumento dos anos de trabalho 

tem causado consequências sociais e económicas. À medida que vamos envelhecendo, as 

mudanças que o nosso corpo sofre, vão dificultando a capacidade de trabalho do 

trabalhador, é por isso importante encontrar-se formas de promoção e prevenção da 

capacidade de trabalho, para os trabalhadores não procurarem uma reforma antecipada 

(Tobia et al, 2005). 

O aumento continuado da esperança média de vida e da longevidade, em conjunto 

com a diminuição da taxa de fertilidade, levaram ao envelhecimento demográfico durante 

as últimas décadas, o que vem colocar novos desafios para manter as pessoas mais 

velhas no mercado de trabalho. 

As constantes mudanças nas organizações, devido às novas tecnologias e à 

organização e gestão do trabalho (também à crise económica e ao desemprego) têm 

aumentado os riscos psicossociais com consequências graves, quer para os 

trabalhadores, quer para a empresa. 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ergonomia, ramo Fatores 

Humanos, numa empresa da indústria automóvel na área de cunhos e cortantes. 

Pretendeu-se compreender os efeitos do envelhecimento, dos determinantes do 

trabalho e dos factores psicossociais na capacidade de trabalho na área da indústria 

automóvel. 

No que diz respeito à estrutura do trabalho, é constituído por 8 capítulos, depois de 

uma breve introdução, no capítulo 1, no capítulo 2 é feita uma exposição da literatura 

existente sobre a temática do envelhecimento, capacidade de trabalho e factores de risco 

psicossociais. Começamos por falar sobre o envelhecimento, fazendo uma caracterização 

do envelhecimento na Europa e em Portugal, as características do envelhecimento e o 

envelhecimento e o trabalho; de seguida abordámos a temática da capacidade de trabalho 

começando pela sua definição, a importância da sua promoção, o Índice de capacidade 

para o trabalho e os estudos realizados sobre o ICT, depois falámos dos factores 

psicossociais, nomeadamente a sua definição, as suas consequências, o Copenhagen 
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Psychosocial Questionnaire e as suas sub-escalas, os estudos feitos sobre o COPSOQ. 

Por último são ainda apresentados os objectivos do nosso trabalho. 

No capítulo seguinte, o 3, é apresentada a metodologia do estudo, o tipo de estudo, 

as variáveis, as hipóteses, a população e amostra, os instrumentos utilizados, assim como 

os procedimentos de recolha dos dados e estatísticos. 

No capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos através da análise estatística 

e análise de conteúdo. Primeiro, uma caracterização da situação de trabalho, em seguida a 

caracterização sócio-demográfica e das características do trabalho, os dados do 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire, os dados do Índice de Capacidade para o 

Trabalho (ICT) e por último a relação entre a capacidade para o trabalho e os factores de 

risco psicossociais. 

Em seguida, no capítulo 5 é feita uma discussão dos resultados obtidos, onde 

foram comparados com outros estudos existentes e tendo em conta o enquadramento 

teórico e as hipóteses. 

Depois são apresentadas as conclusões sobre o estudo desenvolvido no capítulo 6, 

no 7, as recomendações para alterações daquela situação de trabalho e por último, no 8, 

as considerações finais do mesmo, onde serão explicitadas as limitações e 

recomendações para futuros estudos. 

1.1. Relevância do estudo 

As alterações devido ao envelhecimento populacional, implicam uma orientação e 

adaptação da própria sociedade, uma vez que tem existido um aumento da duração de 

vida no trabalho, fazendo com que as pessoas permaneçam a trabalhar até uma idade 

mais avançada. É aqui que o papel da ergonomia é bastante importante, conhecendo as 

alterações que o individuo pode ter à medida que envelhece e conhecendo a situação de 

trabalho, é possível intervir e proporcionar melhores condições de trabalho. 

Este tema é portanto importante uma vez que poderá contribuir para a promoção do 

bem-estar do trabalhador no seu local de trabalho e contribuir para sensibilizar a própria 

empresa. 

Este tipo de estudos é por isso importante uma vez que nos ajuda a detectar 

precocemente a diminuição da capacidade de trabalho, bem como encontrar medidas para 

a promoção da mesma (Ilmarinen, 2001). 
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Investigações sobre estimativas de capacidade para o trabalho dos trabalhadores a 

longo prazo, ajudarão as empresas a manter ou a melhorar os níveis dos trabalhadores 

(Hasserlhorn, 2005). 

O estudo da idade no trabalho permite caracterizar quais as orientações 

ergonómicas que devem ser consideradas na concepção de sistemas técnico-

organizacionais, para que os trabalhadores se mantenham no trabalho, ao longo da sua 

vida activa, sem risco para a saúde e desenvolvendo as competências (Cotrim, 2008). 

Na área da indústria, concretamente, não existem muitos estudos, por isso, este 

tipo de caracterização, é importante, uma vez que ajudará a criar uma base de dados de 

comparação com estudos futuros.  
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2. Enquadramento Teórico 

2.1. Envelhecimento 

As grandes transformações que estão acontecer na sociedade portuguesa, 

demográficas, económicas, sociais e culturais, fazem com que o envelhecimento seja um 

efeito destas mudanças e ao mesmo tempo um factor que as condiciona (Rosa, 2012). 

O envelhecimento da população é hoje um dos fenómenos demográficos mais 

preocupantes da nossa sociedade (Censos, 2011). 

O processo de envelhecimento humano começa, de acordo com algumas 

perspectivas, no momento em que se nasce; segundo outras, a partir do momento em que 

se registam perdas a nível fisiológico. Este é um processo inevitável, independentemente 

das características individuais. O envelhecimento tem um grande impacto na vida dos 

indivíduos, não só pelas transformações que ocorrem, que interferem com o bem-estar e 

qualidade de vida, mas também na execução do seu trabalho. 

A percentagem de trabalhadores mais velhos na União Europeia (UE) aumenta a 

cada ano que passa. O grupo etário dos 55-64 anos vai continuar a crescer entre 2010 e 

2030 e os restantes grupos (40-54 anos e 25-39 anos) diminuirão (Rosa, 2012). Em 

numerosos países, os trabalhadores mais velhos representarão 30% ou mais da população 

activa (Ilmarinen, 2001).  

Portugal, de acordo com os Censos 2011, apresenta um quadro de envelhecimento 

demográfico muito acentuado, com uma população idosa (pessoas com mais de 65 anos) 

de 19% e uma população jovem (pessoas até 14 anos) de 14,9% (Figura 2). 

Entre 2001 e 2011, os grupos etários mais jovem (0-14 anos e 15-24 anos) 

diminuíram de 16% para 14,9% e de 14.3% para 10.9% respectivamente e na população 

idosa aconteceu o inverso tendo passado de 16,4% para 19% (Figura 1 e 2) (Censos, 

2011). 

Figura 1 - Estrutura etária 2001 (Censos, 2011). 
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O fenómeno do duplo envelhecimento da população portuguesa, caracterizado pelo 

aumento da população idosa e pela redução da população jovem, agravou-se na última 

década, levando à diminuição da base e topo da pirâmide etária (Censos, 2011). 

Observando-se simultaneamente, um estreitamento da base da pirâmide etária, com 

menor peso efectivo dos jovens, e um alargamento do topo, com um aumento do efectivo 

dos idosos (Figura 3). 

Em resultado destas alterações, os indicadores demográficos apontam para o 

envelhecimento acelerado da população, em 2011, o índice de envelhecimento era de 128, 

o que significa que por cada 100 jovens existiam 128 idosos (Censos, 2011). Para se ter 

uma ideia da evolução deste índice no nosso país, será importante referir que, entre 1960 

e 2011, o valor quase quintuplicou, passando de 27,3 para os já referidos 128 (INE, 2002). 

Figura 2 - Estrutura etária 2011 (Censos, 2011). 

Figura 3 - Estrutura etária da população residente, por sexo, 2001 e 2011. 
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As projecções realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2002), indicam 

que o peso da população idosa (65 e mais anos) no total da população aumentará de 19% 

em 2011 para 32,3% em 2060. 

2.1.1. Envelhecimento na Europa 

O envelhecimento demográfico é uma característica dos países desenvolvidos, 

sobretudo da Europa (UN, 2013). 

Podemos considerar a Alemanha o país mais envelhecido, com 14,8% de jovens e 

a Irlanda o país mais jovem com 27,8% de jovens. Em relação ao envelhecimento no topo, 

os países mais envelhecidos são, para além da Alemanha, o Reino Unido e a Dinamarca, 

com valores superiores a 15%. Nos países menos envelhecidos, destaca-se a Irlanda com 

11,3% e a Holanda com 12,7% (UN, 2013). 

Os países mais envelhecidos, quer no topo, quer na base, situam-se na Europa do 

Norte e na Europa Ocidental. A Irlanda e a Islândia consideram-se excepções, pois 

apresentam um ritmo de crescimento natural muito elevado. Na Europa Ocidental, o 

envelhecimento verifica-se na base, ou seja, aumento da esperança média de vida e 

diminuição da fecundidade. A Europa do Sul é considerada uma região duplamente 

envelhecida, mas os seus países não são muito envelhecidos, em comparação com a 

Europa do Norte e Ocidental (UN, 2013). 

Na Europa, espera-se que a população acima de 65 anos cresça de 19,2% para 

36,3% até 2050 (Sampaio e Augusto, 2012). 

2.1.2. Envelhecimento da população portuguesa 

Considerando que a população com mais de 65 anos cresce a um ritmo superior, 

em comparação às gerações mais jovens e visto que a população activa está a ser cada 

vez menor, é importante perceber quais as causas disto acontecer. 

Na última década, Portugal perdeu população em todos os grupos etários entre 0 e 

29 anos, a partir dos 30 anos a situação inverte-se e verifica-se um crescimento de 9% da 

população para o grupo dos 30-69 anos e de 26% para idades superiores a 69 anos 

(Censos, 2011). 

Com a redução dos efectivos populacionais jovens, as gerações deixam de ser 

substituídas e a percentagem de adultos e idosos aumenta, por resultado da baixa da 

natalidade e com o acréscimo do número de pessoas idosas, devido ao aumento da 
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esperança de vida pelas melhores condições sociais e tecnológicas e dos progressos da 

medicina (Rosa, 1993 em 2012). 

O índice de fecundidade tem vindo a diminuir, uma vez que as mulheres têm cada 

vez maior nível de escolaridade, ou seja, estudam até mais tarde e apostam mais nas suas 

carreiras, fazendo com que aumente a idade em que as mulheres têm o primeiro filho. 

Também a instabilidade no trabalho e a insegurança em relação ao futuro (num cenário de 

crise cada vez mais acentuado) leva a  evitar ter filhos ou a  adiar os nascimentos pela 

incerteza de terem condições para os educar (UN, 2013). 

O aumento da longevidade deveu-se a uma melhoria das condições de vida 

(melhores condições de habitação e educação), aos avanços da medicina (descobertas de 

curas para muitas doenças que antes matavam) e melhoria da assistência médica (existem 

mais hospitais, mais médicos, mais médicos com determinadas especialidades, etc.) 

(Rosa, 2012). Quanto ao índice de longevidade da população, constata-se que este tem 

vindo a aumentar nas últimas décadas, tendo sido de 39 em 1991, 41 em 2001 e 48 em 

2011. Estamos, pois, perante um aumento da longevidade da população (Censos,2011). 

A entrada dos jovens no mercado de trabalho é feita cada vez mais tarde, em 

Portugal a entrada para o 1º emprego antes dos 25 anos passou de 70% em 1983 para 

40% em 2010. No caso das pessoas mais velhas, a saída do mercado de trabalho não é 

feita cada vez mais tarde, apesar da idade legal de reforma ter aumentado nos últimos 

anos, aliás são cada vez mais aqueles que saem antes de atingirem a idade legal de 

reforma, 65 anos (Rosa, 2012). 

2.1.3. Características do envelhecimento 

As alterações que acontecem com o envelhecimento, não afectam ao mesmo 

tempo e da mesma maneira, todas as pessoas, depende pois, das características 

individuais e genéticas, o meio em que cresceu e se desenvolveu, bem como o seu 

percurso profissional (Costa, 2008). 

Se para uns o envelhecimento é entendido como a diminuição das capacidades, 

período de crescente vulnerabilidade e com maior dependência, outros olham para o 

envelhecimento como o pico de sabedoria. 

Há medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo progressivamente as 

capacidades do nosso corpo e não conseguimos renovar as capacidades perdidas, no 

entanto, à medida que vamos envelhecendo vamos tentando adaptarmo-nos a essas 
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mudanças do nosso organismo, criando estratégias, para conseguirmos ultrapassar as 

dificuldades. 

Um estudo realizado nos Estados Unidos por Avolio e Waldman, (1994 cit. por 

Costa, 2008) comprovou que as capacidades cognitivas diminuíam significativamente 

próximo dos 30 anos. À medida que envelhecemos temos mais dificuldade em assimilar a 

informação, em realizar duas tarefas ao mesmo tempo, aprender novas línguas, a memória 

a curto prazo diminui. 

Cada pessoa tem as suas próprias características, daí o desafio de adaptar 

equipamentos e posto de trabalho às pessoas. No entanto, no estudo de Kroemer e 

Gradjean, (1997 cit por Costa, 2008) verificou-se que à medida que envelhecemos 

tornamo-nos mais pequenos, mais pesados e mais corpulentos. 

No estudo de Sanders e McConmick, (1993, cit. por Costa, 2008) concluiu-se que a 

força muscular atinge o seu pico entre os 25 e os 35 anos, diminui ligeiramente até aos 40 

anos e, a partir daí, tem uma queda acentuada.  

As alterações na capacidade músculo-esquelética, diminuem entre os 45-50 anos. 

Os trabalhadores que tenham tarefas fisicamente exigentes precisam de exercício físico 

para manter o nível médio de aptidão física. O declínio das capacidades físicas pode ser 

compensada pelo exercício regular (Ilmarinem, 2001). 

Com o avanço da idade, começa a acentuar-se a diminuição da agilidade, redução 

da coordenação, diminuição do equilíbrio, flexibilidade e mobilidade articular, aumento da 

rigidez da cartilagem, tendões e ligamentos (Kroemer e Grandjean, 1997 cit por Costa, 

2008). 

Segundo (Ilmarinem, 2001), a diminuição do volume máximo de oxigénio (VO2max) 

começa a partir dos 30 anos, em quatro anos o VO2max pode aumentar ou diminuir 25% 

após os 45 anos. 

A diminuição auditiva é progressiva ao longo da vida, sendo pior nos homens que 

nas mulheres, os trabalhadores vão mostrando a combinação do efeito da surdez devido à 

idade e da surdez devido ao ruído, sendo difícil distinguir-se entre elas (Kroemer e 

Grandjean, 1997 cit por Costa, 2008). 

Após os 40 anos, as capacidades visuais vão diminuindo, problemas como a visão 

cansada e degeneração muscular devido ao envelhecimento, diminuem a visão (Costa, 

2008). Também o contraste visual é um factor que piora com a idade, necessitando um 
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trabalhador entre 50 e 60 anos praticamente do dobro do contraste que um de 20 a 30 

anos (Sanders e McCormick, 1992 cit. por Costa, 2008). 

A capacidade para responder ao stress diminui também com a idade (Fozard, 2001, 

cit por Costa,2008); diminui a capacidade de termorregulação (Sanders e McCormick, 1992 

cit por Costa, 2008); os trabalhadores acima dos 40 anos têm uma probabilidade dez 

vezes maior de ter um ataque cardíaco que os de 25 anos (Sanders e McCormick, 1992 cit 

por Costa, 2008). 

Um estudo realizado por (Ilmarinem, 2001) demonstrou que existem factores que 

melhoram com a idade: a sabedoria, o poder de decisão, a capacidade de comunicação, o 

controlo da vida, o compromisso para com o trabalho, o absentismo, a experiência de 

trabalho e a motivação para aprender. 

2.1.4. Envelhecimento e trabalho 

O trabalho influência a forma como envelhecemos, por ser necessário utilizar as 

forças físicas e cognitivas do trabalhador, e este, influencia a capacidade do trabalhador 

para executar o seu trabalho. A idade afecta o desempenho profissional, mas as condições 

de trabalho vão influenciar o modo como cada trabalhador envelhece (Odebrecht, 2002). 

Com o aumento da esperança média de vida, aumenta também a idade para as 

reformas, por isso é importante encontrar formas de manter as pessoas nos seus locais de 

trabalho com saúde. 

O processo de envelhecimento é um fenómeno complexo, destacando-se algumas 

características no contexto laboral: variabilidade individual, complexidade das interacções 

entre as dimensões biológicas, psicológica e social, e as mudanças nos contextos onde o 

envelhecimento é estudado (Cotrim, 2008). 

Se tivermos em consideração o estereótipo a que estão ligados os trabalhadores 

mais velhos, diríamos que são menos produtivos, ou seja, uma população trabalhadora 

mais idosa pode atrasar o desenvolvimento da economia. Mas apesar dos estudos 

demonstrarem que à medida que envelhecemos as nossas capacidades diminuem, 

também está comprovado que a experiência e os conhecimentos adquiridos ao longo da 

vida profissional podem ser armas para combater essas dificuldades, uma vez que essa 

experiência leva ao desenvolvimento de novas capacidades e competências (Shirbekk, 

2003). 
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Ainda segundo Shirbekk, (2003) alguns estudos mostram que ―a experiência 

aumenta a produtividade individual até um certo ponto, após o qual, a diminuição das 

capacidades cognitivas provocam a diminuição do desempenho no trabalho‖. 

Tendo em consideração as responsabilidades do indivíduo, da organização e da 

sociedade, o envelhecimento no trabalho pode ser compreendido através da relação entre 

eles. É apresentada por Ilmarinen (2001), uma matriz que apresenta as relações entre os 

problemas, soluções e objectivos de cada trabalhador, organização e sociedade (Figura 4).  

 Na primeira coluna é possível identificar os problemas que o individuo, a 

organização e a sociedade podem ter à medida que o processo de desenvolvimento 

acontece. Na segunda coluna, as possíveis soluções a adoptar por cada um dos três. Na 

terceira coluna os resultados alcançados por cada um (Figura 4) (Costa, 2008). 

Através das setas podemos identificar o tipo de relações que podem existir entre os 

vários intervenientes (Ilmarinen, 2001). 

A organização é o mais importante, uma vez que é responsável por manter o 

indivíduo no trabalho. Várias empresas dos estados membros utilizaram soluções básicas 

para manterem os indivíduos no trabalho e combaterem a barreira da idade. A mensagem 

a passar com esta matriz, é que, apesar da complexidade das relações entre os vários 

intervenientes, estas podem ser compreendidas e controladas (Ilmarinen, 2001). 

Figura 4 - Matriz: Idades e envelhecimento (adaptada de Ilmarinen, 2001). 
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Quanto melhor forem cumpridos os objectivos dos indivíduos e da organização, 

melhor a sociedade alcançará os seus objectivos e melhores serão os resultados 

(Ilmarinen, 2001). 

Com a população a envelhecer cada vez mais, em 2012, a comissão europeia, 

juntamente com o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu decidiram dedicar esse ano 

ao ―Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações‖. 

O envelhecimento activo é o processo de optimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida à medida que 

as pessoas ficam mais velhas (OMS, 2005) 

Permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e 

mental ao longo da vida, e que participem na sociedade de acordo com as suas 

necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, propicia protecção, segurança e 

cuidados adequados, quando necessários (WHO, 2005). 

Se com a idade, o desempenho cognitivo começa a diminuir, os trabalhadores com 

mais de 45 anos, compensam esta perda com o conhecimento e experiência. Os 

trabalhadores mais velhos são mais independentes e têm menos absentismo (Tuomi et al, 

1997).  

2.2. Capacidade para o trabalho 

Com as alterações que têm acontecido de ano para ano na sociedade, devido às 

alterações demográficas, o aumento das exigências laborais e com o aumento da idade 

em que as pessoas deixam de trabalhar, existiu a necessidade de compreender melhor a 

capacidade para o trabalho e de que forma podemos influenciá-la (Ilmarinen, 2001). 

A diminuição da saúde e da capacidade de trabalho foram apontadas como as 

principais razões para a reforma antecipada dos trabalhadores mais velhos das empresas 

(Feldt et al, 2009; Tuomi et al, 1997). 

Um dos factores que modifica a capacidade de trabalho ao longo da vida é o 

envelhecimento e as suas implicações nos recursos dos indivíduos (Cotrim, 2008). 

Para a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002) trabalhador envelhecido é a 

categoria a partir dos 45 anos quando a capacidade funcional necessária à execução de 

determinadas tarefas começa a diminuir. 
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A capacidade de trabalho tem ganho relevância para as empresas uma vez que 

devido às mudanças demográficas, existe uma necessidade de prolongar a vida útil de 

trabalho (Ilmarinen et al, 2005). Na maioria dos trabalhadores, se não foram tomadas 

medidas, a sua capacidade de trabalho vai diminuir à medida que envelhecem (Ilmarinen, 

1995). 

O principal problema do envelhecimento precoce no trabalho é o desajustamento 

entre as capacidades e as exigências no trabalho (Ilamarinen, 2005).  

Embora a saúde e a capacidade física tendam a deteriorar-se à medida que nos 

tornamos mais velhos, há diversas outras funções que melhoram com a idade. O 

pensamento estratégico, a consideração pelos outros, a sabedoria, a capacidade decisória, 

a capacidade de racionalização, o controlo da própria vida, a percepção holística e as 

competências linguísticas melhoram com a idade. Os trabalhadores mais velhos também 

são mais empenhados e comprometidos com o seu trabalho, leais para com o 

empregador, e por vezes registam níveis de absentismo inferiores aos dos outros grupos 

etários. Também a experiência profissional e a capacidade de gerir a própria vida 

melhoram com a idade. Em termos de medição do rendimento no trabalho, estudos 

realizados demonstram que a experiência profissional compensa o declínio de alguns 

processos cognitivos básicos, como as funções de memória e as competências 

psicomotoras (Ilmarinen, 1970-2008). 

2.2.1. Definição de capacidade para o trabalho 

Não é fácil encontrar uma definição de capacidade para o trabalho (Ilmarinen, 

2008). Capacidade para o trabalho é uma medida da relação entre o trabalho e os seus 

recursos pessoais. A idade tem sido associada a uma redução tanto na qualidade de vida 

como na capacidade de trabalho (Welsh, 2009). 

A capacidade para o trabalho é composta por interacções complexas que envolvem 

a saúde, os pré-requisitos físicos, psicológicos e sociais da vida do indivíduo e factores 

pessoais e ambientais (Sjögren-Rönkä et al, 2002). 
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Parece ser consensual que não podemos analisar a capacidade para o trabalho 

apenas com base nas características do individuo, também devem ser tidos em 

consideração o trabalho e o meio ambiente (Ilmarinen, 2008). O modelo apresentado por 

Ilmarinen (2001) diz que a capacidade para o trabalho é determinada pela combinação 

entre os recursos humanos em relação às exigências físicas, cognitivas e sociais, 

comunidade de trabalho, cultura organizacional e o ambiente de trabalho (Figura 5).  

O conceito de capacidade para o trabalho é um processo dinâmico, que muda 

muito, por várias razões ao longo da vida profissional de um indivíduo (Ilmarinen, 2001). 

A capacidade para o trabalho refere-se à capacidade que o trabalhador tem para 

realizar as suas tarefas, em função das exigências do trabalho, das suas capacidades 

físicas e mentais e do seu estado de saúde (Ilmarinen, 2001). É a base do bem-estar do 

individuo, porém não se vai manter satisfatória a menos que encontremos forma de a gerir; 

é afectada por diversos factores e podemos influenciá-la por meio da nossa própria 

actividade, estilo de vida e ambiente de trabalho (Tuomi et al, 1997). 

Estudos com trabalhadores mais velhos permitiram identificar os factores que 

influenciam a capacidade de trabalho que podem ser ilustrados pela casa da ―capacidade 

de trabalho‖ (Figura 6). Os três primeiros andares dizem respeito aos recursos individuais 

(saúde e aptidões funcionais; competência; valores, atitudes e motivação). O primeiro 

andar apenas pode suportar as exigências do trabalho se as competências profissionais e 

sociais estiverem disponíveis. A importância do segundo andar está a aumentar a cada dia 

que passa, devido às mudanças que existem a nível laboral. O 3º andar representa os 

valores sociais e morais do trabalhador. Aqui, o respeito, a estima e a justiça desempenha 

um papel tão importante quanto o compromisso com a organização e a motivação. Esses 

valores influenciam a capacidade e motivação para a aprendizagem e qualificação (2º 

piso). O 4º andar, finalmente, resume todos os aspectos do conteúdo do trabalho 

Figura 5 - Conceito de capacidade de trabalho (Ilmarinen, 2001).  
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(exigências físicas, psicológicas e sociais), o ambiente de trabalho e a organização do 

trabalho. Aparece também ao lado a família, a vida social e da sociedade, uma vez que 

também tem um impacto na capacidade de trabalho (Ilmarinen 2006 cit por Hasselhorn, 

2008). 

A casa combina todos os aspectos sob o mesmo tecto que são essenciais para a 

manutenção e promoção da capacidade para o trabalho em uma organização (Ilmarinen 

2006 cit por Hasselhorn, 2008). 

2.2.2. Promoção da Capacidade para o trabalho 

A manutenção e a promoção da capacidade para o trabalho requerem acções 

versáteis quer para reforçar os recursos do indivíduo quer para desenvolver o trabalho e 

seu ambiente (Ilmarinen, 2008). São benéficas tanto para o trabalhador como para a 

empresa (Fernandes da Silva et al, 2006). 

A identificação de factores que contribuem para aumentar ou diminuir a capacidade 

de trabalho permitiu a Ilmarinen (2001) construir um modelo de promoção da capacidade 

de trabalho, tendo como variáveis: a organização do trabalho e a liderança, o ambiente do 

trabalho, a saúde individual e a capacidade funcional, e a competência profissional (Figura 

6). Como resultados positivos da promoção da capacidade de trabalho é possível apontar: 

aumento da produtividade, aumento da eficiência no trabalho e no tempo efectivo de 

trabalho e redução do absentismo (Ilmarinen, 2001). 

O modelo da casa "capacidade de trabalho" (figura 6) sugere que as medidas a 

tomar no local de trabalho para promover a capacidade de trabalho devem abranger os 

quatro andares. Os trabalhadores são mais responsáveis pela sua saúde e a sua 

competência, e ao empregador cabe uma maior responsabilidade pela empresa e a 

organização do trabalho (Ilmarinen, 1970-2008). 
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A promoção da saúde (1.º andar) abrange uma diversidade de hábitos e estilos de 

vida em termos de alimentação, consumo de bebidas, actividades físicas, períodos de 

recuperação e de sono. Para além disso, as medidas preventivas e pró-activas promovidas 

pelos serviços de saúde no trabalho, bem como o tratamento adequado de problemas de 

saúde graves desempenham um papel importante na manutenção de um bom nível de 

saúde ao longo de toda a vida profissional. Uma vez que numerosos problemas de saúde 

estão relacionados com a profissão, os riscos para a saúde associados ao trabalho devem 

ser identificados e prevenidos no local de trabalho (4.º andar) (Ilmarinen, 1970-2008). 

 

Para manter a competência profissional, é necessária uma actualização 

permanente das competências (2.º andar). A formação em contexto laboral em conjunto 

com cursos de formação específica, proporciona aos trabalhadores mais velhos a 

oportunidade de reforçar as suas capacidades. A aprendizagem durante o envelhecimento 

é um factor de sucesso relevante do envelhecimento activo (Ilmarinen, 1970-2008). 

 

Os valores, as atitudes e a motivação (3.º andar) por norma não são alvo de 

intervenções, no entanto, a melhoria das competências de gestão e liderança em diversos 

aspectos terá um impacto positivo nestes (Ilmarinen, 1970-2008). 

 

O 4º andar, composto pelo ambiente de trabalho (físico, mental, social), pela 

organização do trabalho e as disposições laborais, pelo horário de trabalho, pela 

comunidade profissional e as funções laborais, bem como pela gestão, tendo em conta que 

a adaptação do trabalho às capacidades, competências e estado de saúde de cada 

trabalhador deve constituir um processo dinâmico, a adaptação do trabalho ao estado de 

saúde e às necessidades dos trabalhadores mais velhos não deve constituir um encargo 

adicional (Ilmarinen, 1970-2008). 

 

O conhecimento das diferentes dimensões da capacidade para o trabalho é 

essencial para a promoção de carreiras mais longas, o crescimento do emprego e bem-

estar da população mais velha ainda em idade para trabalhar (Ilmarinen, 2008). 
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O custo das acções de promoção da capacidade para o trabalho como forma de 

prevenir doenças e acidentes é menor quando comparado ao custo dos tratamentos 

(Bergstrom,1998 cit por Martinez e Latorre, 2008). As pessoas podem continuar a trabalhar 

de forma produtiva, o ambiente de trabalho melhora, a produtividade aumenta, e os 

problemas relacionados com a idade diminuem (Ilmarinen, 1970-2008) (figura 7). 

 

2.2.3. Índice de Capacidade para o trabalho 

O Finnish Institute of Occupational Heath (FIOH) realizou uma investigação sobre a 

capacidade de trabalho e sua relação com outros factores, que terminou na construção de 

um questionário de auto-avaliação, o Work Ability Index (WAI). A necessidade deste 

questionário surgiu devido às perdas das capacidades de trabalho devido ao 

envelhecimento (Costa et al, 2012). Permite avaliar a capacidade para o trabalho de 

acordo com quatro critérios: exigências do trabalho e envolvimento, organização e 

comunidade de trabalho, competências e hábitos e estilos de vida (Tuomi et al, 2001). 

O WAI pode ser definido a partir da questão: ―Em que medida o trabalhador se 

sente bem, actualmente e num futuro próximo, e qual a sua capacidade para manter o 

trabalho de acordo com as exigências da actividade de trabalho e os seus recursos de 

saúde?‖ (Ilmarinen e Tuomi, 2004). 

Figura 7 - Esquema de boa capacidade de trabalho (Ilmarinen, 

2001). 
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A primeira versão portuguesa do WAI surgiu em 2000, mas em 2005 foi revista 

passando a chamar-se Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) para Portugal e países 

Africanos de língua oficial portuguesa (Cotrim, 2008). 

O ICT é um instrumento construído com base nos estudos feitos pelo FIOH, que 

permite avaliar e prever a diminuição da capacidade para o trabalho, dando informações 

importantes para programas de promoção de saúde, melhorando as condições de trabalho, 

o ambiente e organização do trabalho, promovendo a saúde e competências do 

trabalhador (Martinez et al, 2009). 

O ICT é constituído por 7 itens: Capacidade de trabalho actual comparada com o 

melhor percepcionado até ao momento da avaliação; Capacidade de trabalho actual em 

relação às exigências do trabalho; Doenças actuais diagnosticadas ou tratadas por um 

médico; Estimativa do grau de incapacidade para o trabalho devido a doença; Absentismo 

por doença durante o último ano; Prognóstico da capacidade de trabalho dois anos após o 

momento da avaliação; Recursos psicológicos percepcionados pelo trabalhador (Cotrim, 

2008). 

Para cada um destes itens, podem existir uma ou mais questões, sendo a cada 

uma delas atribuída uma pontuação que vai depois concorrer para a pontuação final. A 

pontuação final poderá variar entre 7 e 49 pontos, a que corresponde uma determinada 

capacidade de trabalho tal como apresentados na tabela seguinte (Tabela 1) (Fernandes 

da Silva et al, 2006). 

Tabela 1 - Descrição da pontuação do ICT, categorias e objectivos das medidas a implementar 

(Fernandes da Silva et al, 2006). 

 

Aplicando este método ao longo de vários anos, é possível fazer um 

acompanhamento da capacidade para o trabalho de cada trabalhador. Com este 

instrumento é possível identificar trabalhadores e locais de trabalho que necessitam de 

Pontos Capacidade de Trabalho Objectivos das medidas a implementar 

7 – 27 Fraca Restaurar a capacidade de trabalho 

28 – 36 Moderada Melhorar a capacidade de trabalho 

37 – 43 Boa Sustentar a capacidade de trabalho 

44 - 49 Excelente Manter a capacidade de trabalho 
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intervenção. Permite acompanhar as mudanças na capacidade para o trabalho a nível 

individual ou de colectivo (Martinez e Latorre, 2008; Costa, 2008). O ICT oferece as 

facilidades de ser um instrumento de preenchimento rápido e simples, com baixo custo 

(Ficher (2005) cit por Martinez e Latorre, 2008). 

2.2.4. Estudos realizados com o ICT 

Neste ponto apresenta-se o resumo dos estudos encontrados com aplicação do 

ICT, que posteriormente foi utilizado na discussão do trabalho (tabela 2,3,4) 

 

Tabela 2 - Tabela resumo dos estudos do ICT. 

Área e Autores Resultados 

Indústria 
petroquímica 

Mazloumi, 2012 

- ICT – 39,1 pontos 
- ICT categoria ―moderado‖: 32,9% 
- Há medida que a idade aumenta, os valores médios do ICT 
diminuem. 
- As pessoas com mais habilitações têm melhor ICT. 

Indústria de óleo 
Bresic et al., 

2007 
ICT – 39,7 pontos 

Indústria de 
material de 
escritório 

Costa et al, 
2012 

- ICT – 40,27 pontos 
- ICT categoria ―boa‖: 52% 
- O grupo mais jovem apresentou melhor ICT. 

Sector eléctrico 
Martinez et al, 

2007 
ICT – 41,8 pontos 

PME’s 
Kaewboonchoo 

et al, 2011 

- ICT – 40,7 pontos 
- O ICT aumentou até aos 39 anos, diminuiu até aos 44 e depois 
voltou a aumentar.  

Sector da 
higiene pública 
Dionísio, 2013 

ICT – 42,88 pontos 
- Verificou-se uma correlação entre o ICT e idade. 
- O valor médio do ICT no grupo etário mais velho foi pior. 
- O valor médio do ICT dos casados/união de facto foram piores que 
os solteiros/divorciados. 
- Quem pratica uma actividade física regular tem um ICT melhor. 
- Os ex-fumadores tiveram um valor médio de ICT superior. 

Serviços 
municipalizados 
e de controlo de 

tráfego 
Cardoso, 2012 

ICT – 41,23 pontos 
ICT categorias: 
- ―excelente‖: 39,9% 
- ―boa‖: 42% 
- ―moderada‖: 17% 
- ―fraca‖: 1% 
- Não se verificou relação entre o valor médio do ICT e idade. 
- O ICT dos casados/união de facto foram piores que os 
solteiros/divorciados. 
- Quanto maior o nível de escolaridade, melhor o valor médio do ICT. 
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Tabela 3 - Tabela resumo dos estudos do ICT (cont.). 

Área e Autores Resultados 

Várias áreas 
Monteiro et al, 

2011 

- ICT categorias: 
  - ―excelente‖: 42,4% 
  - ―boa‖: 43,2% 
  - ―moderada‖: 13,1% 
  - ―fraca‖: 1,3% 
- Há medida que a idade aumenta, o valor médio do ICT diminui. 
- As maiores percentagens de ―boa‖ e ―excelente‖ capacidade de 
trabalho foi no grupo com mais de 20 anos. 
- As maiores percentagens de ―moderada‖ e ―fraca‖ foi no grupo 50 e 
79 anos. 

Áreas da saúde, 
indústrias e 

construção civil 
Costa e Sartori, 

2007 

- Aumento do ICT até aos 35 anos e a partir daí um decréscimo. 

Sector eléctrico 
Martinez et al, 

2009 

- Correlação negativa entre o ICT e o IMC, à medida que o IMC 
aumentava, o valor de ICT diminuía. 
- Correlação positiva entre o ICT e a actividade física, quem pratica 
actividade física, tem melhor ICT. 

Indústria textil 
Pereira, 2006 

- ICT: 36,07 entre 16 e 49 pontos 
- ICT por categorias: 
  - ―excelente‖: 30,9% 
  - ―boa‖: 35,7% 
  - ―moderada‖: 24,8% 
  - ―fraca‖: 8,7% 
- Há medida que a idade aumenta, o valor médio do ICT diminui 
- Quanto maior a antiguidade, menor o valor médio do ICT, os mais   
  velhos têm mais antiguidade 
- Os solteiros têm um valor médio de ICT maior que os casados 
- Quanto maior o grau de escolaridade, melhor o valor médio do ICT 
- Exigências da Actividade: 
   - Físicas e mentais: 73% 
   - Físicas: 23% 
   - Mentais: 4% 

Costa e Sartori, 
2007; Camerino 

et al, 2005; 
Martinez e 

Latorre, 2008 

- Os factores que fazem diminuir a capacidade de trabalho começam 
a observar-se a partir dos 45 anos 
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Tabela 4 - Tabela resumo dos estudos do ICT (cont.). 

Área e Autores Resultados 

Costa e Sartori, 
2007; Martinez 
e Latorre, 2008; 
Fonseca, 2012, 

Sampaio e 
Augusto, 2012 

- O nível educacional também é associado à capacidade para o 
trabalho, esta pode ser promovida pelo aumento das competências 

Tuomi et al, 
1991; Martinez 
e Latorre, 2008; 
Costa e Santori, 
2007; Fonseca, 

2012 

- O tabagismo é inversamente associado à capacidade para o 
trabalho e à capacidade física, constituindo um factor de risco 

Tuomi, 1991; 
Martinez e 

Latorre, 2008; 
Fonseca, 2012 

- O papel protector da actividade física já foi evidenciado em estudos 
da FIOH e esta tem efeito na preservação da capacidade músculo-
esquelética e cardio-respiratória. 

Sampaio e 
Augusto, 2012 

- Não fazer actividade física durante o tempo livre associou-se a uma 
baixa capacidade de trabalho. 

Fisher, 2006; 
Ilmarinen, 2006; 

Martinez e 
Latorre, 2008 

- A obesidade é apontada como um factor de risco de perda da 
capacidade para o trabalho, na medida em que o excesso de peso 
pode exercer impacto negativo por afectar a capacidade cardio-
respiratória e músculo-esquelética e por favorecer o aparecimento de 
doenças 

Várias áreas 
Bugajska et al, 

2005 

- Valor médio do ICT:41,33 
- ICT trabalhadores têxteis: 39,4 
- ICT operários: 41,1 
- ICT trabalhadores da indústria de processamento alimentos: 41,7 

Trabalhadores 
de indústria 

têxtil,  
Metzner et al, 

2001 

- ICT mulheres: 43,9 
- ICT homens diurno: 42,1 
- ICT homens nocturno: 45,5 
- Factores que diminuem o ICT: dificuldade em adormecer, tempo na 
função. 
- Factores que melhoram o ICT: melhoria das condições de trabalho. 

 

2.3. Factores de Risco Psicossociais 

As questões psicossociais do trabalho têm assumido uma atenção crescente na 

sociedade. Nos países da UE, a exposição a factores de risco psicossociais relativos ao 

ambiente de trabalho é relatada por uma larga proporção de empregadores, com 

consequências para os trabalhadores, os locais de trabalho e sociedade (Agência Europeia 

para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2000).   

2.3.1. Definição de factores psicossociais 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), referiu que os factores psicossociais no 

trabalho podem influenciar a saúde e o bem-estar do indivíduo e do grupo e advêm da 
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psicologia do indivíduo, da estrutura e da função da organização do trabalho. Incluem 

aspectos sociais, aspectos culturais e aspectos psicológicos (Coelho, 2009). 

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os factores psicossociais 

surgem das interacções do ambiente, do conteúdo, da natureza e das condições de 

trabalho e das capacidades, necessidades, costumes, cultura e das condições de vida dos 

trabalhadores fora do trabalho, este factores podem influenciar a saúde, rendimento e 

satisfação no trabalho (WHO, 2010). 

Moncada et al. (2014) disse que os factores de risco psicossociais eram como 

características das condições de trabalho, principalmente da sua organização, que afectam 

a saúde dos trabalhadores através de processos fisiológicos e psicológicos. 

Segundo o ACT (2012), são riscos relacionados com a forma como o trabalho é 

concebido, organizado e gerido e que, em interacção com os contextos sociais, ambientais 

e com as competências e necessidades dos trabalhadores, podem causar danos 

psicológicos, físicos ou sociais. 

Entre os diversos factores psicossociais do ambiente de trabalho que podem 

resultar em cargas cognitivas inadequadas podemos identificar: conflito de papéis, conflitos 

com a chefia, tipo de atitude da chefia, medo de errar ou falhar, pressão temporal, volume 

de trabalho, restrições na utilização de competências, limitações no controlo sobre o seu 

trabalho, falta de liberdade no trabalho, nível de responsabilidade, limitações no 

desenvolvimento profissional, falta de reconhecimento ou valorização, turnos de trabalho, 

conteúdo do trabalho (Tuomi et al, 1991; Bugajska et al, 2005; Ilmarinen et al, 2005). 

O ACT (2012), indicou que poderiam ser factores que contribuem para os riscos 

psicossociais, que podem actuar de forma isolada ou conjunta: falhas na organização do 

trabalho, na definição de papéis, objectivos e funções; prazos muito curtos, trabalho por 

turnos, horários longos, trabalho nocturno; sobrecarga de trabalho, física ou mental; 

esvaziamento de funções; introdução de novas tecnologias e novos processos, sem 

formação e/ou apoio (acompanhamento); fraca ou inexistente participação dos 

trabalhadores nas decisões adoptadas; contratos de trabalho precários, de curta duração, 

elevada rotatividade, outsoursing; exigências emocionais resultantes da natureza da 

actividade; conflitos entre trabalhadores (colegas e chefias) mau ambiente de trabalho, 

isolamento, ausência de comunicação ou participação em equipa, agressividade, 

comportamentos hostis e discriminatórios; estagnação da carreira, inexistência de 

reconhecimento, situações de crise; fraco apoio dos superiores ou de colegas de trabalho, 
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deficiente comunicação nas relações interpessoais; dificuldade de conciliar a vida pessoal 

com a profissional. 

Segundos dados europeus de 2007 cerca de 8% dos trabalhadores portugueses 

afirmaram ter um ou vários problemas de saúde ligados ao trabalho, (média europeia 

estava em 8,7%) em que mais de 48% dos casos afectava a vida do dia-a-dia e cerca de 

50% determinava uma situação de absentismo. Cerca de 19% declararam que esta 

afectação estava relacionada com aspectos da saúde mental e cerca de 50% com 

aspectos relativos à saúde física (ACT, 2012). 

2.3.2. Consequências dos riscos psicossociais 

As consequências dos factores de risco psicossociais resultam da exposição a 

situações de risco, podendo a sua gravidade ser maior ou menor, em função das 

características individuais de cada trabalhador (ACT, 2012). 

Como sintomas ou consequências individuais podemos identificar (ACT, 2012): 

 Físicos: Dores (cólicas, dores de cabeça, dores musculares); lesões ou 

transtornos músculo-esqueléticos; dificuldades respiratórias; alergias; 

hipertensão e perturbações cardiovasculares; perturbações 

gastrointestinais; insónias; possibilidade de fragilização imunitária; fadiga. 

 

 Psicológicos: depressão e stress; nervosismo e irritabilidade acrescida; 

crises de choro/nervos; aumento da tristeza e da ansiedade; perdas de 

memória e esgotamento; dificuldade de concentração e de tomada de 

decisão; instabilidade afectiva; subjugação ou dependência de outrem; 

oscilação emocional; despersonalização. 

 

 Comportamentais: isolamento; descuido com as necessidades pessoais 

(comer, dormir, conviver); aumento do consumo do álcool, da 

automedicação e drogas, tabaco e cafeína; conflitos interpessoais e 

familiares; agressividade; falta de cooperação e indiferença; faltas ao 

trabalho e a compromissos; erros e falhas nos desempenhos; suicídio. 

 

Exposição a factores de risco psicossociais: doenças músculo-esqueléticas, 

cardiovasculares, mentais, stress, burnout, reduzida qualidade de vida por doença, 

aumento da carga de trabalho e decréscimo da motivação e produtividade (Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2000) 
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As consequências reflectem-se na saúde física e mental dos indivíduos, afectando 

os seus sistema nervoso, endócrino e imunológico, e provocando doenças, após exposição 

prolongada, como o stresse ocupacional, a depressão, a exaustão (burnout), paranóias 

(ACT, 2012). 

Como consequências organizacionais, o ACT (2012) indica: comportamentos 

hóstis/ameaças verbais e físicas; erros anormais e trabalhos inacabados; acumulação 

injustificada de serviço; humilhação e boatos contra a reputação e dignidade pessoal; 

manipulação da informação e comunicação; sobrecarga de trabalho; diferenciação 

(negativa) no tratamento dos trabalhadores; conflitos e quezílias frequentes; aumento do 

absentismo e das taxas de rotatividade; redução na produtividade; maior possibilidade de 

erro e de acidente de trabalho; degradação das relações de trabalho; ruído nas 

comunicações; mau ambiente; perdas de eficiência e de vitalidade dos grupos; novas 

necessidades de formação de trabalhadores; custos com a saúde e decorrentes das 

doenças; pagamentos de compensações e indemnizações; aumento de conflitos e das 

reclamações; perda de clientes/utentes; deterioração da imagem da empresa. 

 

2.3.3. Copenhagen Psychosocial Questionnaire 

O COPSOQ foi desenvolvido e validado por Kristensen e Borg com a colaboração 

do Danish National Institute for Occupational Health in Copenhagen (Nübling et al., 2006; 

Nübling, 2010). Cobre uma vasta gama de conceitos e teorias, como o  modelo das 

características do trabalho, o modelo do stress organizacional de Michigan, o modelo 

exigência-controlo-suporte social, a abordagem sócio-técnica, a teoria do esforço-

recompensa (Kristensen et al, 2005; Nubling, 2006; Pejtersen, 2010). 

No estudo realizado na Dinamarca as qualidades psicométricas do instrumento 

foram testadas, com base numa amostra representativa de 1858 trabalhadores 

dinamarqueses (a taxa de resposta foi de 62%, com 49% do sexo feminino) entre os 20 e 

os 60 anos (Nübling et al, 2006). 

Este instrumento segue um conceito multidimensional, baseado no modelo de 

exigência e controlo, tentando explicar os factores de risco psicossociais no trabalho, como 

uma consequência das elevadas exigências do trabalho (Pejtersen, 2010). 

É um poderoso instrumento que reúne consenso internacional quanto à sua 

validade, modernidade e compreensibilidade na avaliação de muitas das mais relevantes 

dimensões psicossociais inerentes ao contexto laboral. Este instrumento, tal como na 
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versão original, não tem uma interpretação global, sendo constituído por 29 subescalas. A 

maioria dos itens destas subescalas é respondida numa escala tipo Likert. No que diz 

respeito às características psicométricas, o COPSOQ apresenta valores de consistência 

interna favoráveis, verificados através do coeficiente de alfa de cronbach que se situou 

entre os valores de 0,60 e 0,90 (Silva et al., 2011). 

Foram desenvolvidas três versões do questionário: uma versão longa para 

investigadores, uma versão média para profissionais de saúde ocupacional e uma versão 

curta para aplicação no local de trabalho. Todas as versões medem indicadores de 

exposição (riscos psicossociais) e efeitos (saúde, satisfação, stress, etc) (Pejtersen, 2010). 

É considerada uma das ferramentas mais eficazes para identificar e quantificar a 

exposição a factores de risco psicossociais. Na Figura 8 é possível observar a relação 

entre as variáveis do COPSOQ (Eurocontrol Guidelines, 2010 cit Rosário, 2013). 

Já foi utilizado em muitos estudos nomeadamente com mulheres, serviços, 

utilizadores de computadores, dentistas, trabalhadores de hospitais, trabalhadores 

agrícolas, trabalhadores de escritório (Pejtersen, 2010). E tem sido utilizado também para 

fazer comparações entre grupos de trabalhadores de diferentes profissões, identificar se os 

factores psicossociais estão associados a questões de saúde como as baixas ou as 

reformas antecipadas e para avaliar mudanças feitas em intervenções nos locais de 

trabalho (Pejtersen, 2010).   

 

  

Figura 8 - Relação entre as variáveis do COPSOQ (Eurocontrol Guidelines, 2010 cit 
Rosário, 2013). 
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A média dos factores é situada nos tercis, tendo como ponto de corte 2,33 e 3,66. 

Consoante os valores obtidos a avaliação do impacto da saúde, pode ser favorável tendo a 

cor verde, intermédia com a cor amarela ou situação de risco com a cor vermelha (Silva et 

al, 2012). 

2.3.4. Descrição das subescalas do COPSOQ 

Abaixo encontra-se uma descrição para as sub-escalas da versão média do 

COPSOQ, a versão utilizada no nosso estudo (ISTAS, 2010; Fernandes da Silva et al, 

2006; Kristensen et al, 2005; Moncada et al, 2002; Fuß, 2008; Galego, 2009; Cardoso, 

2012): 

 Exigências quantitativas 

É a relação existente entre a quantidade de trabalho e o tempo disponível para o 

fazer: o volume, a frequência e a intensidade das interrupções de trabalho. Se o tempo for 

insuficiente, as exigências são elevadas. Está relacionado principalmente com a falta de 

pessoas, com o mau planeamento, com o terem que aumentar o ritmo de trabalho, com a 

falta de ferramentas obrigando a ter que fazer mais tarefas, pode ser também uma 

extensão das horas de trabalho. 

 Ritmo de trabalho 

Identifica o grau de autonomia que os trabalhadores têm sobre o tempo de trabalho 

e descanso (pausas, férias, ausências de curta duração, etc.). Pode ser importante para 

coordenar as necessidades de trabalho e da vida privada. Tem a ver com organização 

temporal da carga de trabalho e a sua regulação, com a quantidade de trabalho atribuída. 

Se existe a necessidade de trabalhar muito rapidamente para conseguir terminar as 

tarefas. 

 Exigências cognitivas 

Está relacionado com o processo de tomada de decisão, criação de novas ideias e 

ao seu armazenamento, gestão do conhecimento e capacidade de realizar várias tarefas 

em simultâneo. Se a organização disponibilizar oportunidades e recursos, envolve a 

aquisição de novos conhecimentos, promove a saúde, promovendo a aprendizagem e o 

trabalho activo, por outro lado, se existirem poucas possibilidades de desenvolver 

competências, pode influenciar negativamente a saúde, devido à estagnação do trabalho. 

Contempla a variabilidade e complexidade das tarefas, assim como o tempo necessário 

para as realizar. 
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 Exigências emocionais 

É a forma como o trabalho afecta os nossos sentimentos e emoções, 

nomeadamente quando é necessário compreender a situação de outras pessoas. Vem dos 

relacionamentos interpessoais decorrentes do próprio trabalho. A forma de intervir é 

reduzir o tempo de exposição, pois maior tempo de exposição causa mais fadiga e 

consequentemente será necessário maior tempo de recuperação. 

 Conflitos laborais 

São as exigências contraditórias que surgem no trabalho e que podem envolver 

conflitos profissionais ou de ética. Por vezes, o trabalhador pode ter que realizar um 

trabalho que vai contra as suas normas ou valores. Se estes conflitos forem de longa 

duração podem causar ansiedade e stress no trabalhador. 

 Insegurança laboral 

É a preocupação em relação ao futuro, à perda de emprego e às condições de 

trabalho básicas (horários, tarefas, contrato, mobilidade geográfica, salário, etc.). Tem a 

ver com estabilidade no emprego e potencial de empregabilidade no mercado de trabalho. 

Cada trabalhador pode sentir esta sub-escala de forma diferente, dependendo da idade ou 

das responsabilidades familiares que tem. Tem sido verificada a relação entre esta sub-

escala e os indicadores de precaridade de saúde e com os acidentes de trabalho. 

 Conflito trabalho/família 

É a necessidade de responder às exigências do trabalho e da família. O conflito é 

grande quando as exigências do trabalho interferem com a família. Quando o trabalhador 

tem várias funções e papéis diferentes tende a acontecer um conflito. Este aparece quando 

as exigências do trabalho afectam a vida familiar. 

 Problemas em dormir 

É a percepção do trabalhador sobre se sente ou não dificuldade em adormecer, se 

o seu sono é frequentemente interrompido e se tem dificuldade em voltar a adormecer 

quando tal acontece. 

 Burnout 

O burnout é um processo de resposta ao stress laboral crónico, em que as 

principais manifestações são a exaustão emocional e física, a ineficácia profissional, e 

cujas consequências se reflectem negativamente a nível individual, familiar, social e 
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profissional. A maioria dos autores considera que o burnout se manifesta pela exaustão 

psicológica e/ou fisiológica, respostas negativas face aos outros, face a si próprio e face às 

suas realizações pessoais, sendo o burnout a resposta a tensões emocionais dos  

profissionais que trabalham com pessoas. O burnout afecta muitos profissionais, é 

considerado mais do que um problema pessoal, um problema do ambiente de trabalho. 

 Stress 

Podemos definir o stress como "um conjunto de reacções emocionais, cognitivas, 

fisiológicas e comportamentais aos aspectos negativos e nocivos do conteúdo, da 

organização ou do ambiente de trabalho. É um estado caracterizado por elevados níveis 

de activação e angústia; muitas vezes o trabalhador tem o sentimento de não ser capaz de 

lidar com a situação." Os ambientes de trabalho que podem ser alvo de stress por parte do 

trabalhador têm horários de trabalho irregulares, exposição à violência, ameaças e abusos. 

 Sintomas depressivos 

Os sintomas depressivos podem ser muito graves e envolvem modificações do 

humor, dos pensamentos e dos comportamentos. Dos factores psicossociais relacionados 

com a depressão, os problemas relacionados com as convivências e relacionamento no 

ambiente de trabalho têm um papel fundamental no desenvolvimento da doença. 

Os trabalhadores podem apresentar dificuldade em pensar, concentrar-se, 

memorizar ou tomar decisões, ficam com baixa auto-estima, fadiga, diminui o interesse por 

todas as actividades, apresentam alterações dos ritmos circadianos e começam a isolar-se 

mais.  

 Influência no trabalho 

Corresponde ao grau de autonomia no trabalho do dia-a-dia: as tarefas, a 

quantidade, a ordem pela qual são feitas, que métodos são utilizados, etc. Tem a ver com 

a participação de cada trabalhador nas decisões em relação aos métodos de trabalho. Está 

relacionado com as possibilidades de desenvolvimento. Vários estudos demonstram uma 

relação entre a baixa influência no trabalho, doenças e stress. 

 Possibilidades de desenvolvimento 

Está relacionado com o facto de o trabalho permitir colocar em prática os 

conhecimentos, competências e experiência dos trabalhadores e poder adquirir novos 

conhecimentos. Se o trabalho for monótono e repetitivo não possibilita o desenvolvimento 

de novas competências afectando a motivação. 



 
29 

 Previsibilidade 

Refere-se ao facto dos trabalhadores terem, ou não, a informação adequada e o 

tempo suficiente para poderem realizar de forma correcta o seu trabalho e adaptar-se às 

mudanças (futuras restruturações, novas tecnologias, novas tarefas, novos métodos e 

problemas semelhantes). Caso isto não seja possível, podem aumentar os níveis de 

stress.  

A falta de previsibilidade está relacionada com a falta de informação, também tem a 

ver com a falta de formação e de apoio e suporte para as mudanças dada aos 

trabalhadores. 

 Transparência do papel laboral 

Está relacionada com o conhecimento que os trabalhadores têm sobre as suas 

tarefas, os seus objectivos, as suas responsabilidade, os recursos a serem utilizados e o 

grau de autonomia no trabalho para conseguir bons resultados. As causas da indefinição 

do papel laboral estão relacionadas com a incerteza e a falta de definição das tarefas para 

executar. Se a clareza do papel desempenhado não estiver bem definida pode constituir 

um factor de stress. 

 Recompensa/Reconhecimento 

Refere-se ao respeito, reconhecimento e ao tratamento justo em troca do esforço 

investido no trabalho. A maioria das pessoas recebe um reconhecimento pelo seu trabalho 

ao longo do dia, de forma indirecta ou ininteligível. Esse reconhecimento pode ser sob a 

forma de promoção, dinheiro ou apenas palavras de incentivo. 

 Apoio social dos colegas e de superiores 

É receber ajuda necessária e quando se precisa por parte dos colegas ou 

superiores para se conseguir fazer bem o trabalho.  

A falta de apoio dos colegas pode ter a ver com as práticas de gestão de pessoas 

que dificultam a cooperação e a formação do trabalho em equipa, promovendo a 

competitividade individual (por exemplo, com diferentes salários com base em metas 

individuais), ou atribuir tarefas, mudanças de horários, etc., arbitrariamente ou não de 

forma transparente.  

A falta de apoio dos superiores tem a ver com a falta formação na gestão de 

pessoas. 
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 Comunidade social no trabalho 

São as possibilidades da sociabilização com os colegas de trabalho. É a condição 

necessária para que seja possível existir o apoio no trabalho. Interagir socialmente é uma 

das condições necessárias da natureza humana, por isso é importante que o trabalho 

também permita sociabilidade.  

A falta de oportunidades para a relação social tem a ver com o isolamento físico, a 

existência de regras disciplinares que impedem a comunicação ou carga de trabalho 

excessiva ou outras circunstâncias físicas (ruído muito alto, por exemplo) que dificultam a 

interacção humana necessária. Trabalhar sem qualquer contacto com os colegas, 

representa um risco para as pessoas que trabalham com ―exigências elevadas‖. 

 Qualidade e liderança 

Refere-se à qualidade da gestão de equipa feita pelos superiores imediatos. Esta 

dimensão está intimamente relacionada com a dimensão de apoio social dos superiores. O 

papel da chefia é importante para garantir a qualidade do crescimento pessoal, a 

motivação e bem-estar dos trabalhadores. Do ponto de vista da saúde, é importante que os 

superiores façam uma gestão justa, democrática e responsável. 

 Auto-eficácia 

É a crença ou expectativa de que é possível, através do esforço pessoal, realizar 

com sucesso uma determinada tarefa e alcançar o resultado desejado. 

 Significado do trabalho 

Além de ter um emprego e ganhar um salário, o trabalho faz sentido se podemos 

relacioná-lo com outros valores (sociais, de aprendizagem, etc.); isto ajuda a lidar de forma 

mais positiva com as exigências do trabalho. Tem a ver com o conteúdo do trabalho e a 

contribuição do trabalhador para o produto final. 

 Compromisso face ao local de trabalho 

Refere-se ao envolvimento de cada trabalhador com o seu trabalho, é a actividade 

de trabalho e a totalidade das circunstâncias em que se desenvolve. Está intimamente 

relacionada com o sentido e com o conjunto de relações físicas e emocionais que 

acontecem entre o trabalho e o trabalhador. 

 



 
31 

 Satisfação no trabalho 

A satisfação no trabalho é uma medida geral da qualidade do ambiente de trabalho, 

que tem sido utilizada em várias investigações. Baixa satisfação no trabalho tem sido 

associada a múltiplos efeitos, embora seja possível verificar que pode estar relacionada 

com as diferentes definições de (in)satisfação no trabalho e também tem a ver com as 

expectativas do trabalhador. O baixo nível de satisfação tem sido associado ao stress, 

burnout, absentismo, falta de desenvolvimento pessoal, saúde precária e baixa 

produtividade. É a relação entre a percepção do trabalhador sobre as condições de 

trabalho e a utilização das suas capacidades no seu desempenho. 

 Saúde 

É a avaliação pessoal que o trabalhador faz da sua saúde, incluindo a saúde actual, 

as perspectivas de saúde no futuro e a sua resistência à doença. A percepção da saúde é 

um indicador muito confiável de mortalidade e morbilidade, utilização dos serviços de 

saúde, etc. Assim, a percepção de saúde é um excelente indicador, fácil de obter e 

interpretar. 

 Comportamentos ofensivos 

Pretende-se saber com esta sub-escala a percepção dos trabalhadores sobre os 

insultos ou provocações verbais de que são alvo ou se estão expostos a assédio sexual ou 

ameaças de violência. 

 

2.3.5. Estudos sobre os factores psicossociais 

De seguida são apresentadas quatro tabelas com os resultados dos estudos feitos 

com o COPSOQ. O estudo de Cardoso (2012) foi realizado nos serviços municipalizados e 

no controlo de tráfego, o de Dionísio (2013), no sector de higiene pública e o de Silva 

(2006) nas áreas da indústria, ensino, serviços e comércio, saúde, administração pública e 

forças policiais (tabelas 5,6,7,8). 
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Tabela 5 - Estudos do COPSOQ de Cardoso (2012). 

Sub-escalas 

Autores 

Cardoso, 2012 

Geral Masculino 
Grupo etário 

˂ 45 anos 
Grupo etário 

≥ 45 anos 
Solteiros/ 

Divorciados 
Casados/ 

União facto 

Exigências 

Quantitativas 
2,15±0,75 2,15±0,75 2,11±0,69 2,16±0,80 2,10±0,74 2,17±0,74 

Ritmo 

Trabalho 
2,91±0,94 2,86±0,93 3,03±0,92 2,78±0,92 2,95±0,90 2,89±0,96 

Exigências 

Cognitivas 
3,75±0,76 3,78±0,74 3,67±0,79 3,81±0,73 3,57±0,79 3,86±0,73 

Exigências 

Emocionais 
3,04±1,12 3,01±1,10 2,94±1,15 3,07±1,07 2,81±1,08 3,11±1,12 

Conflitos 

Laborais 
2,85±0,67 2,94±0,65 2,89±0,66 2,80±0,66 2,78±0,69 2,87±0,65 

Confiança 

Horizontal 
2,43±0,73 2,42±0,71 2,36±0,72 2,51±0,71 2,29±0,68 2,50±0,73 

Insegurança 

Laboral 
4,21±1,13 3,92±1,28 3,81±1,33 3,80±1,33 3,60±1,39 3,91±1,26 

Conflito 

Trabalho-

Familia 

2,42±1,03 2,59±1,03 2,41±1,07 2,42±0,99 2,15±1,03 2,55±0,99 

Problemas 

em Dormir 
2,39±1,06 2,39±1,04 2,29±1,06 2,49±1,06 2,17±1,03 2,48±1,03 

Burnout 2,43±1,00 2,34±0,91 2,52±1,04 2,34±0,94 2,26±0,93 2,50±1,01 

Stress 2,51±0,91 2,40±0,84 2,56±0,96 2,45±0,86 2,38±0,94 2,55±0,86 

Sintomas 

Depressivos 
2,26±0,89 2,23±0,82 2,29±0,90 2,25±0,89 2,13±0,86 2,32±0,90 
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Tabela 6 - Estudos do COPSOQ de Dionísio (2012) e Fernandes da Silva et al (2006). 

Sub-escalas 

Autores 

Fernandes da Silva, 2006 Dionísio, 2013 

Geral Masculino Indústria Geral 
Grupo 
etário 

≤ 45 anos 

Grupo 
etário 

> 45 anos 

Género 
Masculino 

Exigências 

Quantitativas 
2,48±0,86 2,47±0,86 2,51±0,91 1,44±0,56 1,56±0,70 1,38±0,47 1,48±0,59 

Ritmo 

Trabalho 
3,18±1,00 3,08±1,00 3,34±0,95 2,04±0,80 2,11±0,76 2,00±0,83 2,05±0,82 

Exigências 

Cognitivas 
3,79±0,71 3,79±0,72 3,67±0,84 2,90±1,55 2,48±0,62 3,12±1,84 3,06±1,63 

Exigências 

Emocionais 
3,42±1,15 3,26±1,13 3,12±1,18 1,96±0,69 1,89±0,68 2,00±0,71 2,02±0,72 

Conflitos 

Laborais 
2,94±0,69 2,94±0,71 2,82±0,70 1,80±0,70 1,91±0,91 1,75±0,56 1,81±0,77 

Confiança 

Horizontal 
2,79±0,64 2,80±0,65 2,84±0,67 1,90±1,07 2,09±1,73 1,79±0,40 1,80±0,45 

Insegurança 

Laboral 
3,13±1,47 3,03±1,50 3,57±1,35 3,00±1,15 3,33±1,14 2,82±1,13 3,05±1,19 

Conflito 

Trabalho-

Familia 

2,67±1,05 2,68±1,04 2,44±1,02 1,31±0,62 1,37±0,68 1,27±0,59 1,26±0,56 

Problemas 

em Dormir 
2,46±1,05 2,39±1,04 2,47±1,09 1,79±0,93 1,94±1,04 1,71±0,87 1,71±0,91 

Burnout 2,70±0,97 2,54±0,95 2,68±0,99 2,02±1,07 2,06±1,14 2,00±1,05 2,00±1,12 

Stress 2,70±0,90 2,60±0,90 2,67±0,91 2,30±1,01 2,31±1,03 2,30±1,02 2,19±1,00 

Sintomas 

Depressivos 
2,35±0,91 2,31±0,86 2,27±0,93 2,34±1,01 2,31±1,05 2,36±1,00 2,30±1,05 
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Tabela 7 - Estudos do COPSOQ de Cardoso (2012), 

Sub-escalas 

Autores 

Cardoso, 2012 

Geral Masculino 
Grupo etário 

˂ 45 anos 
Grupo etário 

≥ 45 anos 
Solteiros/ 

Divorciados 
Casados/ 

União facto 
Influência no 

Trabalho 2,63±0,83 2,64±0,83 2,51±0,83 2,72±0,81 2,56±0,81 2,67±0,84 

Possibilidades 

de 

Desenvolvimento 

3,58±0,90 3,58±0,89 3,59±0,91 3,53±0,90 3,56±0,96 3,63±0,84 

Previsibilidade 3,19±0,95 3,05±0,96 3,23±0,92 3,14±0,98 3,29±0,94 3,12±0,94 
Transparência 

Papel Laboral 
4,20±0,75 4,15±0,81 4,12±0,78 4,26±0,71 4,28±0,70 4,16±0,74 

Recompensas 3,71±0,94 3,60±0,97 3,68±0,94 3,73±0,96 3,68±0,97 3,74±0,91 
Apoio Social 

Colegas 3,43±0,74 3,38±0,69 3,50±0,70 3,34±0,96 3,39±0,78 3,46±0,70 

Apoio Social 

Superiores 3,04±0,99 3,86±0,94 3,11±1,00 2,92±0,93 3,09±0,98 3,01±0,97 

Comunidade 

Social Trabalho 4,01±0,79 4,07±0,77 3,97±0,77 4,04±0,81 3,97±0,78 4,09±0,74 

Qualidade da 

Liderança 3,53±0,94 3,37±0,91 3,47±0,98 3,54±0,88 3,57±0,91 3,50±0,93 

Confiança 

Vertical 3,76±0,75 3,70±0,75 3,76±0,70 3,76±0,80 3,80±0,72 3,77±0,72 

Justiça e 

Respeito 3,34±0,84 3,26±0,84 3,31±0,82 3,36±0,82 3,32±0,81 3,35±0,81 

Auto-Eficácia 4,01±0,65 4,00±0,66 3,96±0,58 4,04±0,74 4,06±0,59 4,00±0,66 
Significado do 

Trabalho 
4,01±0,71 4,01±0,68 3,89±0,75 4,09±0,64 3,95±0,69 4,02±0,73 

Compromisso 

face ao local de 

trabalho 

3,39±0,91 3,40±0,87 3,34±0,93 3,37±0,88 3,23±0,98 3,43±0,87 

Satisfação no 

Trabalho 
3,40±0,79 3,33±0,74 3,32±0,82 3,43±0,76 3,38±0,78 3,41±0,77 

Saúde 3,37±0,84 3,45±0,84 3,64±0,86 3,36±0,85 3,67±0,80 3,42±0,87 
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Tabela 8 - Estudos do COPSOQ de Dionísio (2012) e Fernandes da Silva et al (2006). 

Sub-escalas 

Autores 

Fernandes da Silva, 2006 Dionísio, 2013 

Geral Masculino Indústria Geral 
Grupo 
etário 

≤ 45 anos 

Grupo 
etário 

> 45 anos 

Género 
Masculino 

Influência no 

Trabalho 2,83±0,89 2,90±0,90 2,86±1,00 1,75±0,41 1,75±0,41 1,74±0,41 1,79±0,41 

Possibilidades 

de 

Desenvolvimento 

3,85±0,81 3,83±0,80 3,77±0,83 2,73±0,59 2,67±0,58 2,77±0,59 2,83±0,56 

Previsibilidade 3,23±0,92 3,21±0,94 3,41±0,96 4,17±0,56 4,00±0,51 4,26±0,57 4,14±0,54 
Transparência 

Papel Laboral 
4,19±0,72 4,21±0,72 4,30±0,71 4,69±0,40 4,78±0,51 4,65±0,41 4,65±0,43 

Recompensas 3,71±0,87 3,72±0,90 3,79±0,87 4,15±0,66 4,22±0,74 4,11±0,62 4,05±0,65 
Apoio Social 

Colegas 3,44±0,77 3,46±0,78 3,41±0,79 2,73±0,69 2,65±0,74 2,77±0,66 2,83±0,67 

Apoio Social 

Superiores 3,13±0,97 3,16±0,97 3,26±0,96 3,67±0,69 3,70±0,87 3,65±0,58 3,59±0,68 

Comunidade 

Social Trabalho 3,97±0,81 4,06±0,79 4,02±0,82 4,27±0,46 4,35±0,50 4,22±0,42 4,29±0,47 

Qualidade da 

Liderança 3,49±0,93 3,56±0,92 3,57±0,88 4,17±0,50 4,24±0,61 4,13±0,43 4,21±0,51 

Confiança 

Vertical 3,60±0,60 3,58±0,60 3,61±0,64 4,65±0,57 4,57±0,55 4,69±0,58 4,65±0,59 

Justiça e 

Respeito 3,37±0,81 3,41±0,85 3,41±0,84 4,54±1,41 4,35±0,39 4,65±1,72 4,60±1,54 

Auto-Eficácia 3,90±0,67 3,93±0,68 3,88±0,71 4,02±0,86 3,78±0,88 4,15±0,83 4,24±0,57 
Significado do 

Trabalho 
4,03±0,72 4,04±0,72 4,07±0,77 2,84±0,80 2,74±0,78 2,61±0,82 2,77±0,87 

Compromisso 

face ao local de 

trabalho 

3,40±0,90 3,41±0,91 3,57±0,92 2,07±0,57 2,06±0,59 2,07±0,56 1,98±053 

Satisfação no 

Trabalho 
3,37±0,75 3,40±0,76 3,58±0,75 3,09±0,81 3,21±0,95 3,03±0,72 - 

Saúde 3,44±0,91 3,45±0,93 3,44±0,97 3,29±0,90 3,22±0,94 3,33±0,89 3,40±0,89 
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2.4. Objectivos do estudo 

Para este estudo foi definido um objectivo geral e seis objectivos específicos. 

2.4.1. Objectivo geral 

Compreender as relações entre a idade, os determinantes do trabalho, os factores 

psicossociais e a capacidade para o trabalho nos trabalhadores da indústria automóvel. 

 

2.4.2. Objectivos específicos 

 

 Caracterização das variáveis sócio-demográficas e características do trabalho da 

nossa amostra; 

 

 Caracterização da capacidade para o trabalho da nossa amostra 

 

 Caracterização da exposição a factores de risco psicossociais da nossa amostra; 

 

 Descrição da variação da capacidade para o trabalho em função dos factores sócio-

demográficos e factores relacionados com o trabalho: idade, IMC, estado civil, 

habilitações literárias, formação, turno preferencial, prática de exercício físico, 

hábitos tabágicos, tipo circadiano, nível de fadiga, sonolência, desempenho; 

 

 Descrição da variação dos factores psicossociais em função dos factores sócio-

demográficos e factores relacionados com o trabalho: idade, IMC, estado civil, 

habilitações literárias, formação, turno preferencial, prática de exercício físico, 

hábitos tabágicos, tipo circadiano, nível de fadiga, sonolência, desempenho; 

 

 Descrição da variação da capacidade para o trabalho em função dos factores de 

risco psicossociais.   
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3. Metodologia 

 

3.1. Descrição do estudo 

No presente estudo a investigadora não interveio, tendo sim uma componente mais 

a nível observacional e de explicação de resultados obtidos. 

 

Este estudo é desta forma transversal analítico, pretendendo estudar as relações 

existentes entre capacidade de trabalho e os factores psicossociais dos trabalhadores de 

uma empresa da indústria automóvel.  

 

3.2. Hipóteses 

Tendo por base a revisão bibliográfica realizada e os objectivos estabelecidos para o 

presente estudo, formularam-se as seguintes hipóteses: 

 A capacidade de trabalho dos colaboradores varia em função dos factores 

sociodemográficos e factores relacionados com o trabalho (idade, estado civil, 

habilitações literárias, índice de massa corporal (IMC), hábitos tabágicos, 

prática de exercício físico, formação nos últimos 2 anos, anos de trabalho totais, 

tempo médio de casa ao trabalho, turno preferencial, número médio de horas 

extra, número de horas que dormem consoante o turno que fazem, tipo 

circadiano, frequência com que se sentem sonolentos consoante o turno, nível 

de fadiga, ambiente do posto de trabalho, exigências físicas, desempenho); 

 

 Os factores de risco psicossociais variam em função dos factores 

sociodemográficos e factores relacionados com o trabalho (idade, estado civil, 

habilitações literárias, índice de massa corporal (IMC), hábitos tabágicos, 

prática de exercício físico, formação nos últimos 2 anos, anos de trabalho totais, 

tempo médio de casa ao trabalho, turno preferencial, número médio de horas 

extra, número de horas que dormem consoante o turno que fazem, tipo 

circadiano, frequência com que se sentem sonolentos consoante o turno, nível 

de fadiga, ambiente do posto de trabalho, exigências físicas, desempenho); 

 

 A capacidade de trabalho dos colaboradores varia em função dos factores de 

risco psicossociais. 
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3.3. Variáveis 

A partir da revisão bibliográfica e das hipóteses formuladas, definiu-se o conjunto de 

variáveis que se apresenta seguidamente: 

 Variável dependente – São aquelas cujo comportamento se quer verificar em 

função das oscilações das variáveis independentes, ou seja, correspondem 

àquilo que se deseja prever e/ou obter como resultado (Pocinho, 2012).  

 

Considerou-se como variável dependente: capacidade de trabalho.  

 

 Variáveis independentes – São as variáveis que influenciam e afectam as 

variáveis dependentes (Pocinho, 2012). É o factor determinante, condição ou 

causa para a ocorrência de determinada resposta. 

 

Foram consideradas variáveis independentes: factores psicossociais (exigências 

quantitativas, ritmo de trabalho, exigências cognitivas, exigências emocionais, conflitos 

laborais, confiança horizontal, insegurança laboral, conflito trabalho/família, problemas em 

dormir, burnout, stress, sintomas depressivos, influência no trabalho, possibilidades de 

desenvolvimento, previsibilidade, transparência do papel laboral, 

recompensas/reconhecimento, apoio social dos colegas e de superiores, comunidade 

social no trabalho, qualidade e liderança, confiança vertical, justiça e respeito, auto-

eficácia, significado do trabalho, compromisso face ao local de trabalho, satisfação no 

trabalho, saúde), factores sócio-demográficos (idade, estado civil, habilitações literárias, 

índice de massa corporal (IMC), hábitos tabágicos, prática de exercício físico), factores 

relacionados com o trabalho (formação nos últimos 2 anos, anos de trabalho totais, tempo 

médio de casa ao trabalho, turno preferencial, número médio de horas extra, número de 

horas que dormem consoante o turno que fazem, tipo circadiano, frequência com que se 

sentem sonolentos consoante o turno, nível de fadiga, ambiente do posto de trabalho, 

exigências físicas, desempenho). 

 

3.4. População e amostra 

A população em estudo, foram todos os profissionais de uma fábrica da Indústria 

automóvel (N= 3600). Desses profissionais foram retirados para a amostra 27 dá área das 

prensas (N=413). 
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Os critérios de inclusão da nossa amostra foram: pertencer à equipa de cunhos e 

cortantes porque é um sector mais envelhecido da fábrica; apresentarem queixas de 

saúde, reportadas pelo médico do trabalho; terem pelo menos 6 meses de experiência. 

A taxa de resposta foi de 100%, relativamente ao número de questionários 

entregues (n=27), quando realizámos as entrevistas, dois dos colaboradores tinham saída 

daquela área (n=25), por isso a taxa de resposta das entrevistas foi de 96% (n=24), uma 

vez que não tivemos tempo de entrevistar todos os trabalhadores. 

 

3.5. Recolha dos dados 

 

3.5.1. Instrumentos de Recolha de dados 

A recolha dos dados para esta investigação foi feita por observações, pela 

aplicação de um questionário de auto-preenchimento, constituído por três partes e por 

entrevistas.  

 

I. Observação 

A observação é um processo orientado por um objectivo do próprio processo de 

observação, é a mobilização da atenção, uma selecção entre estímulos recebidos, uma 

recolha de informações seleccionadas (Pocinho, 2012). 

Para Fachin (2002), o método da observação ―é o início da pesquisa científica, pois 

serve de base para qualquer área das ciências‖. 

 

Observações Livres 

A técnica da observação simples é comumente utilizada, segundo Gil (1999), em 

casos de estudos exploratórios, em que os objectivos não são claramente especificados; 

pode ser que o pesquisador sinta a necessidade de redefinir seus objectivos ao longo do 

processo. O pesquisador permanece abstraído à situação estudada, apenas observa de 

maneira espontânea como os factos ocorrem. 

Utilizada na fase exploratória, a observação é aplicada para recolher informações 

iniciais sobre alguns aspectos da realidade de trabalho. 
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Para conhecermos a situação de trabalho, inicialmente foram feitas observações 

livres, que permitiram estruturar a fase seguinte de observações sistemáticas das tarefas. 

As observações foram feitas durante o período normal de horário de trabalho. 

Depois de feitas as observações livres, criámos um documento (Apêndice 1) para 

nos orientar para as observações sistemáticas. 

 

Observações sistemáticas das tarefas 

A observação sistemática é um método utilizado para compreender como funciona 

uma determinada actividade ou tarefa. O pesquisador observa as etapas de um processo, 

as ferramentas utilizadas, as dificuldades que aparecem, as conversas e resultados do 

trabalho (Pocinho, 2012). 

A Observação Sistemática é guiada por um objectivo definido, algo que se deseja 

saber sobre aquela actividade (Pocinho, 2012). 

Com estas observações pretendíamos fazer uma descrição da actividade, como 

fazem, nomeadamente que posturas e movimentos adoptavam, qual o material utilizado, o 

número de operadores, sempre que possível o tempo de duração da actividade e por 

último potenciais consequências relativamente a erros, fadiga, queixas, falhas, ou outra 

informação que o investigador considerasse importante. 

As observações foram feitas durante o período normal de trabalho. No início foram 

observadas aleatoriamente as tarefas e depois repetiu-se a observação das mesma tarefas 

com trabalhadores diferentes, para caracterizar as estratégias de realização da mesma 

tarefa. 

 

II. Questionário 

Na primeira parte do questionário pretendíamos recolher dados sócio-demográficos 

e informações sobre o trabalho, na segunda parte, apresentou-se o Índice de Capacidade 

para o Trabalho (ICT) (Fernandes da Silva et al., 2006) e na terceira parte o Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) (Fernandes da Silva et al, 2012). 

Os questionários foram aplicados durante o período de trabalho entre as 7h e as 

15h30, numa sala de reuniões na área de cunhos e cortantes. A investigadora começava 

por explicar ao trabalhador os objectivos do estudo e solicitar o consentimento informado, 
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depois entregava o questionário ao trabalhador e ficava disponível para esclarecer 

dúvidas. 

 

Dados sócio-demográficos e características do trabalho 

 

Na primeira parte do questionário foram recolhidos dados sócio-demográficos 

(idade, estado civil, habilitações literárias, índice de massa corporal (IMC), hábitos 

tabágicos, prática de exercício físico) e informações sobre o trabalho (formação nos 

últimos 2 anos, anos de trabalho totais, tempo médio de casa ao trabalho, turno 

preferencial, número médio de horas extra, número de horas que dormem consoante o 

turno que fazem, tipo circadiano, frequência com que se sentem sonolentos consoante o 

turno, nível de fadiga, ambiente do posto de trabalho, exigências físicas, desempenho). 

 

Índice de Capacidade  para o trabalho (ICT) 

 

Para se proceder à avaliação da capacidade de trabalho dos colaboradores, 

utilizou-se a versão portuguesa do Work Ability Index (WAI), o Índice de Capacidade para o 

Trabalho – Portugal e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (ICT) (Cotrim T., 

2008; Fernandes da Silva et al, 2006, Tuomi et al, 1991). 

Este instrumento permite avaliar a percepção que o indivíduo tem da sua 

capacidade de trabalho em relação às exigências do trabalho, físicas e mentais, ao seu 

estado de saúde e os seus recursos psicológicos, nomeadamente através de sete itens: a 

estimativa da capacidade para o trabalho actual em comparação com a sua melhor 

capacidade até ao momento; a capacidade para o trabalho actual em relação às 

exigências do trabalho; o número de doenças diagnosticadas por um médico; a estimativa 

do grau de incapacidade para o trabalho devido a doença; o absentismo registado por 

doença no último ano; o prognóstico individual sobre a capacidade para o trabalho para 

daqui a 2 anos; a auto-avaliação dos recursos psicológicos (Cotrim T., 2008; Fernandes da 

Silva et al, 2006, Tuomi et al, 1997). 

A pontuação do ICT varia entre 7 e 49, desde uma capacidade de trabalho fraca a 

excelente (Cotrim T., 2008; Fernandes da Silva et al, 2006, Tuomi et al, 1997). 
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Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 

 

Para se caracterizarem os factores psicossociais relacionados com o trabalho, 

utilizou-se a versão portuguesa do Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 

(Fernandes da Silva et al, 2012). 

 

É constituído por 29 sub-escalas, podendo ter 1 a 3 itens cada escala, sendo a 

resposta tipo Lickert, com cinco opções (Pejtersen et al. 2010, Fernandes da Silva et al, 

2012). 

No nosso estudo usámos apenas utilizado 28 sub-escalas. 

Uma vez que a amostra era constituída exclusivamente por elementos do género 

masculino, a sub-escala dos comportamentos ofensivos foi retirada. 

III. Entrevistas 

Depois de aplicado o questionário, com o objectivo de saber que estratégias os 

trabalhadores utilizam para gerir a carga de trabalho, optou-se por fazer entrevistas 

presenciais individuais. A partir do conhecimento da situação de trabalho e dos dados do 

questionário, foi criado um guião das entrevistas (apêndice 2). 

Entrevista é uma técnica de pesquisa que visa obter informações de interesse a 

uma investigação, onde o pesquisador formula perguntas orientadas, com um objectivo 

definido, frente a frente com o respondente e dentro de uma interacção social (Gil, 1999). 

Optou-se por uma entrevista semi-estruturada que se caracteriza pela existência de 

um guião previamente estruturado e que serve de linha orientadora para o entrevistador e 

os participantes respondem às mesmas questões. 

O tipo de questões eram abertas para permitirem ao trabalhador partilhar o seu 

conhecimento e que exista uma riqueza de detalhes que com outro tipo de perguntas não 

seria possível. 

Foram gravadas todas as entrevistas para permitir a transcrição do seu conteúdo. 

Análise de conteúdo 

 

Entende-se por análise de conteúdo "um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 
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conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens‖ (Bardin, 1977). Esta técnica propõe analisar o que é explícito no texto para 

obtenção de indicadores que permitam fazer inferências. 

Depois de uma primeira leitura das transcrições das entrevistas, procedeu-se à 

codificação (salientar, classificar, agregar e categorizar) das entrevistas transcritas, o que 

originou uma tabela inicial (apêndice 3). Fez-se uma segunda análise da informação para 

reduzir o número de categorias. 

 

3.6. Procedimentos de recolha dos dados 

No primeiro passo deste estudo, a investigadora esteve no local de trabalho a 

realizar as observações livres e posteriormente sistemáticas, para conhecer a situação de 

trabalho e identificar variáveis relacionadas com o trabalho, a incluir no questionário.  

Posteriormente, realizou-se uma reunião com os membros da equipa, onde foi 

apresentada a primeira versão do questionário e foi feita a discussão sobre o conteúdo do 

mesmo. 

Realizou-se o pré-teste a 15 de Novembro de 2014, com 2 colaboradores que já 

trabalharam naquela área e a realizar aquelas funções. Conseguiu-se identificar qual o 

tempo médio de preenchimento do questionário (45 minutos) e se existiriam questões que 

teriam que ser alteradas por não estarem perceptíveis. Verificou-se que a versão do 

questionário aplicada no pré-teste poderia ser aplicada como versão final. 

Os questionários foram aplicados entre 19 Novembro de 2013 e 13 Janeiro de 

2014, no horário de trabalho entre as 7h e às 15h30. Na aplicação do questionário, 

começou-se por fazer uma breve introdução, onde foram explicados os objectivos do 

estudo, apresentado o questionário e solicitada a participação dos colaboradores, através 

da assinatura de um consentimento informado (apêndice 4). O tempo médio de 

preenchimento foi de 35 minutos, enquanto os colaboradores preenchiam o questionário, a 

investigadora estava presente na sala, para esclarecer qualquer eventual dúvida.  

As entrevistas foram realizadas entre Março e Abril de 2014 numa sala existente na 

área de trabalho durante o horário de trabalho entre as 7h e as 15h30, 15h30 e as 24h e as 

23h e as 8h. Tiveram uma duração média de 45 minutos. Foi explicado inicialmente aos 

trabalhadores que o objectivo da entrevista era identificar as estratégias utilizadas no 
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trabalho, foi também pedido no início autorização para gravação das entrevistas e a 

assinatura do consentimento informado (apêndice 4). 

 

3.7. Procedimentos Estatísticos 

Através do programa SPSS Versão 22, criou-se uma base para introdução de 

dados e tratamento estatístico dos questionários.  

Depois de recolhidos todos os questionários, foram inseridos na base de dados e 

foram feitas análises descritivas e comparativas, relacionadas com os objectivos. 

Para as variáveis nominais e ordinais analisaram-se as frequências absolutas (N) e 

relativas (%), nas variáveis quantitativas analisaram-se os parâmetros de tendência central 

(média e mediana (Md)) e de dispersão (mínimo (min.), máximo (max.) e desvio padrão 

(DP)). 

Assumiu-se 0,05 como valor crítico de significância estatística dos resultados dos 

testes de hipóteses, rejeitando-se a hipótese nula quando a probabilidade de erro tipo I for 

inferior àquele valor (p<0,05). 

A utilização de testes não paramétricos exige a verificação de duas condições: que 

a variável de natureza quantitativa tenha uma distribuição normal e que as variâncias 

populacionais sejam homogéneas caso se esteja a comparar duas ou mais amostras de 

populações (Marôco,2011). 

Assim, para o estudo na normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk, devido à 

amostra ser inferior a 30 e para se testar a homogeneidade de variâncias, o teste de 

Levene (Marôco, 2011). 

Relativamente à estatística inferencial foram aplicados os seguintes testes (Marôco, 

2011): 

 Paramétricos:  

o Coeficiente de correlação de Pearson (para testar intensidade e a 

duração da associação entre variáveis quantitativas);  

o Teste t de Student para amostras independentes (para comparação 

de médias em que as variáveis dependentes têm que ter distribuição 

normal e homogeneidade de variâncias);  
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o Teste ANOVA one-way (para comparação de médias de duas ou 

mais populações, sendo a variável em estudo normal e se as 

variâncias forem homogéneas); 

o Teste post-hoc (comparação múltipla de médias) 

 

 Não paramétricos:  

o Teste U de Mann-Whitney (comparação de funções de distribuição 

de uma variável pelo menos ordinal medida em duas amostras 

independentes); 

o Coeficiente de correlação de Spearman (medida de associação não 

paramétrica entre duas variáveis pelo menos ordinais);  

o Teste Kruskal-Wallis (para comparação de duas ou mais variáveis 

pelo menos ordinais observadas em duas ou mais amostras 

independentes);  

A apresentação dos resultados é feita sobre a forma de tabelas e gráficos, onde 

são evidenciados os dados mais importantes. 
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4. Apresentação dos Resultados 

4.1. Caracterização da situação de trabalho 

 

Os trabalhadores tinham uma equipa principal, no entanto, quando é necessário 

são cedido a outra equipa (B). 

Esta unidade é constituída por 8 fases, cada uma delas com funções específicas. 

Abaixo estão descritas as tarefas e as exigências de cada estação. As exigências foram as 

observadas pela investigadora, como não foi possível observar todas as situações, esta 

listagem não se esgota neste documento.  

Estação 1 

Os operadores vão quebrar arestas e rebarbas, abrem roscas e furos que não 

foram feitas no parque das máquinas e colocam as colunas. 

As principais exigências observadas foram: as flexões da coluna, os braços em 

flexões de 90º, manipulação manual de uma carga de 20Kg que funciona como 

ferramenta, trabalharem em espaços confinados, grandes exigências de atenção e 

concentração, trabalharem de cócoras ou de joelhos em piso irregular, trabalhar de pé. 

Estação 2 

Quando necessário, montam determinadas peças, para depois a peça voltar ao 

parque das máquinas. 

As principais exigências observadas foram: flexão da coluna, sentado na 

ferramenta com uma perna em flexão dentro da ferramenta e a outra em extensão fora da 

ferramenta, braços acima do nível dos ombros, trabalhar em espaços confinados, trabalhar 

de pé. 

Estação 3 

Nesta fase são feitas as primeiras montagens do molde, para a peça ir pela 

primeira vez à prensa e ver se está tudo bem, nomeadamente os batentes, facas, colunas, 

casquilhos. É feita a identificação da peça e a montagem dos componentes do came 

(dobragens e cortes em ângulos). 

As principais exigências observadas foram: flexão da coluna, os braços acima do 

nível dos ombros, empurrar e puxar objectos com 140Kg sobre a mesa, flexão das pernas, 

trabalhar em espaços confinados, trabalhar de pé. 

Estação 4 

São montadas as componentes dos pisadores, Encavilhadas as funções e facas 

que não estejam já encavilhadas. É feita a preparação dos componentes para têmpera, 

que consiste em ajustar os componentes dimensionalmente até próximo da sua forma final 
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e dar-lhes um acabamento. A definição de zonas a temperar deve ser feita com a 

identificação com um marcador. 

As principais exigências observadas foram: trabalhar em espaços confinados, 

trabalhar agachado ou ajoelhado em piso irregular, flexão da coluna, antebraço a 90º, 

movimentos de pronação e supinação, extensão do antebraço, trabalhar de pé. 

Estação 5 

Nesta fase, é feita a desmontagem de todos os componentes, a ferramenta é 

pintada com excepção das marcações, zonas maquinadas e superfícies de contacto. O 

excesso de tinta remove-se inicialmente com um rascador e seguidamente utilizando um 

pano com diluente. Após a secagem da ferramenta, todos os componentes são verificados 

e montados. É feita a validação se todos os componentes estão correctamente 

identificados. 

As principais exigências observadas foram: flexão do tronco, trabalhar em espaços 

confinados, trabalhar agachado ou ajoelhado, trabalhar de pé. 

Estação 6 

É feita a montagem dos componentes temperados e do pisador na ferramenta. São 

feitas e montadas as rampas de sucata. As rampas são feitas pelos operadores na zona  

da guilhotina e na máquina de moldar. Neste momento a funcionalidade da ferramenta está 

pronta e é feito um teste na prensa. 

As principais exigências observadas foram: flexão da coluna, trabalhar à altura dos 

ombros, sentado em pisos irregulares, tronco com rotação, movimentos de pronação e 

supinação, trabalhar de cócoras ou ajoelhado no chão, rotação do pescoço, trabalhar de 

pé. 

Estação 7 

Aqui é feita a montagem do sistema pneumático e do sistema eléctrico. São colocadas 

chapas de identificação na ferramenta. 

As principais exigências observadas foram: trabalhar de pé, joelhos no chão, flexão da 

coluna, movimentos de pronação e supinação,  

Estação 8 

Nesta fase a ferramenta é observada pela equipa de B. É preenchido um protocolo onde 

são referidos os problemas e as falhas da ferramenta. 

As principais exigências observadas foram: coluna com flexão, trabalhar ajoelhado com um 

joelho apoiado no chão, trabalhar de cócoras, trabalhar de pé. 
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4.2. Questionários 

 

4.2.1. Características sócio-demográficas  

 

I. Idade 

A média de idades dos colaboradores foi de 39,93±10,38 anos e a mediana de 40 

(tabela 9). A idade apresentou uma distribuição normal, de acordo com o teste de Shapiro-

Wilk (p=0,415).  

 

Tabela 9 - Caracterização da variável idade. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 19 60 40,00 39,93 10,38 

 

O grupo etário que apresentou a maior percentagem de trabalhadores foi o dos 36 

aos 45 anos, com 48,1%, seguido do grupo etário dos 46 aos 55 anos (18,5%) (tabela 10). 

 

Tabela 10 - Caracterização da variável idade, por grupo etário. 

Grupo Etário Frequência Percentagem (%) 

< 25 anos 4 14,8 

25 – 35 anos 3 11,1 

36 – 45 anos 13 48,1 

46 – 55 anos 5 18,5 

55 – 65 anos 2 7,4 

Total 27 100 

 

II. Género 

Todos os participantes do nosso estudo eram do género masculino (n=27). 

 

III. Índice de Massa Corporal (IMC) 

 

O valor médio do IMC da nossa amostra foi de 25,82±3,79 Kg/m2, que corresponde 

a uma classificação de pré-obesidade. Sendo o valor mínimo 20 Kg/m2 (peso normal) e o 
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valor máximo 37,1 Kg/m2 (obesidade, grau II) (tabela 11). A classificação do IMC, não 

apresentou uma distribuição normal, de acordo com o teste de Shapiro-Wilk (p=0,003). 

Tabela 11 - Caracterização da variável IMC. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 20 37,1 25,25 25,82 3,79 

 

Em relação à classificação de adultos para o IMC, verificou-se que 48,1% tem peso 

normal, 44,4% têm pré-obesidade e 7,4% têm obesidade de grau II (tabela 12).  

 

Tabela 12 - Caracterização do IMC por classificação. 

Classificação IMC Frequência Percentagem (%) 

Peso normal 13 48,1 

Pré-obesidade 12 44,4 

Obesidade, grau II 2 7,4 

Total 27 100,0 

 

IMC em função da Idade 

 

O grupo etário com menos de 25 anos, têm o valor de IMC mais baixo, 24,19 

±2,38Kg/m2, o grupo etário dos 36 aos 45 anos têm o valor de IMC mais alto, 26,99±4,45 

Kg/m2 (tabela 13). 

Entre a idade e o IMC, não se verificou uma associação (ρ=0,244; p=0,220). 

 

Tabela 13 - Caracterização do IMC em função do grupo etário. 

Grupo 

etário 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

< 25 anos 4 20,9 26,6 24,63 24,19 2,38 

26-35 anos 3 22,9 28,4 25,71 25,69 2,73 

36-45 anos 13 23,5 37,1 25,47 26,99 4,45 

46-55 anos 5 20,0 29,1 24,86 24,40 4,05 

56-65 anos 2 25,2 25,3 25,28 25,28 0,04 
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IMC em função da prática de exercício físico 

 

Os participantes que praticam exercício físico tiveram um valor de IMC mais baixo 

(25,55±3,82 Kg/m2) do que aqueles que não praticam exercício físico (26,12±3,90 Kg/m2), 

pertencendo os dois grupos à classificação de pré-obesidade (tabela 14). No entanto, as 

diferenças não são estatísticamente significativas (U=83; p=0,291). 

 

Tabela 14 - Caracterização da variável IMC (em Kg/ m
2
), em função da prática de exercício físico. 

Exercício 

físico 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Sim 14 20,0 35,5 25,39 25,55 3,82 

Não 13 20,5 37,1 24,86 26,12 3,90 

 

IMC em função dos hábitos tabágicos 

 

Relativamente aos hábitos tabágicos, os participantes que indicaram serem não 

fumadores, apresentaram um valor de IMC mais elevado (26,84±4,90 Kg/m2), os 

participantes com o valor de IMC mais baixo (24,84±2,27 Kg/m2) foram os fumadores 

(tabela 15). No entanto, as diferenças entre o valor do IMC e entre os grupos não são 

estatísticamente significativas (X2kw=0,631; p=0,729). 

 

Tabela 15 - Caracterização da variável IMC (em Kg/ m
2
), em função dos hábitos tabágicos. 

Hábitos 

tabágicos 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Fumador 9 20,9 28,4 24,86 24,84 2,27 

Não fumador 12 20,0 37,1 25,12 26,84 4,90 

Ex-fumador 6 20,5 29,1 25,51 25,26 3,02 

 

IV. Estado Civil 

 

Cerca de 74% dos trabalhadores da nossa amostra são casados ou em união de 

facto (tabela 16).  
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Tabela 16 - Caracterização da variável estado civil. 

Estado Civil Frequência Percentagem (%) 

Solteiro 6 22,2 

Casado 12 44,4 

União facto 8 29,6 

Divorciado 1 3,7 

Total 27 100,0 

 

Estado civil em função da idade 

 

No que diz respeito ao estado civil, verificou-se que os participantes casados, são 

os que têm a média de idade mais alta (43,50±6,26 anos), seguidos dos em união de facto 

(40,25±11,75 anos) e por último dos solteiros (27,50±8,29 anos) (tabela 17). 

E as diferenças são estatísticamente significativas nas médias etárias entre estes 

três grupos através do teste da Kruskal-Wallis (X2kw=10,382; p=0,006). 

 

Tabela 17 - Caracterização da variável idade (em anos), em função do estado civil. 

Estado 

Civil 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Solteiro 6 19 37 25,50 27,50 8,29 

Casado 12 38 60 41 43,50 6,26 

União facto 8 24 57 38 40,25 11,75 

 

 

Estado civil em função da prática de exercício físico 

No que diz respeito ao exercício físico, dos solteiros 66,7% pratica exercício físico 

regularmente e dos casados, 50%. Dos que estavam em união de facto, 62,5% não pratica 

exercício físico (tabela 18). 
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Tabela 18 - Caracterização do estado civil em função da pratica de exercício físico. 

 
Sim Não N 

Solteiro 
Freq 4 2 6 

Perc (%) 66,7% 33,3% 100,0% 

Casado 
Freq 6 6 12 

Perc (%) 50,0% 50,0% 100,0% 

União 

facto 

Freq 3 5 8 

Perc (%) 37,5% 62,5% 100,0% 

Divorciado 
Freq 1 0 1 

Perc (%) 100,0% 0,0% 100,0% 

 

V. Habilitações Literárias 

 

Em relação às habilitações literárias, 63% da nossa amostra tem o ensino 

secundário completo e 33,3% têm o 3º ciclo (tabela 19).  

 

Tabela 19 - Caracterização da variável habilitações literárias. 

Habilitações 

Literárias 
Frequência Percentagem (%) 

3ºciclo 9 33,3 

Secundário 17 63,0 

Médio 1 3,7 

Total 27 100,0 

 

Habilitações literárias em função da Idade 

 

Em relação às habilitações literárias, verificou-se que os indivíduos com uma média 

de idade mais baixa (36,47±10,31), ou seja, mais novos, têm mais habilitações literárias, 

secundário, enquanto os participantes mais velhos (42,78±10,07) têm apenas o 3º ciclo 

(tabela 20). 

Confirmaram-se os pressupostos de normalidade através do teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,816; p=0,083) e através do teste t de Student (t=1,495; p=0,148) verificou-se não 

existirem diferenças significativas na média etária entre os dois grupos de habilitações 

literárias 
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Tabela 20 - Caracterização da variável idade (em anos), em função das habilitações literárias. 

Habilitação 

literária 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

3º ciclo 9 29 60 40 42,78 10,07 

Secundário 17 19 57 39 36,47 10,31 

 

VI. Exercício Físico 

 

Dos participantes do nosso estudo, 51,9% praticam exercício físico regularmente, 

enquanto 48,1% não pratica exercício físico (tabela 21). 

 

Tabela 21 - Caracterização da variável prática de exercício físico. 

Exercício Físico Frequência Percentagem (%) 

Sim 14 51,9 

Não 13 48,1 

Total 27 100,0 

 

Prática de exercício físico em função da idade 

 

Relativamente à prática de exercício físico, quem pratica tem uma média etária 

(36,86±10,29) inferior a quem não pratica (41,15±10,41) (tabela 22). 

Confirmaram-se os pressupostos de normalidade através do teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,438; p=0,537) e através do teste t de Student (t=1,078; p=0,291) verificou-se que não 

existiam diferenças significativas, na idade em função da prática de exercício físico. 

 

Tabela 22 - Caracterização da variável idade (em anos), em função da prática de exercício físico. 

Exercício 

físico 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Sim 14 19 60 38,50 36,86 10,29 

Não 13 21 57 41 41,15 10,41 
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VII. Hábitos Tabágicos 

 

Relativamente aos hábitos tabágicos da nossa amostra, 44,4% são não fumadores, 

33,3% são fumadores e 22,2% são ex-fumadores (tabela 23). 

 

Tabela 23 - Caracterização da variável hábitos tabágicos. 

Hábitos tabágicos Frequência Percentagem (%) 

Fumador 9 33,3 

Não Fumador 12 44,4 

Ex-fumador 6 22,2 

Total 27 100,0 

 

Hábitos tabágicos em função da idade 

 

No que diz respeito aos hábitos tabágicos, os ex-fumadores têm uma média de 

idade superior (46±11,03) aos não fumadores (34,92±8,79) e aos fumadores (39,56±10,27) 

(tabela 24). 

Confirmou-se os pressupostos de normalidade através do teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,844; p=0,057; p=0,910) e de homogeneidade através do teste de Levene (p=0,884), 

através do teste da ANOVA (F=2,588; p=0,096) concluiu-se que não existiam diferenças 

significativas na idade em função dos hábitos tabágicos. 

 

Tabela 24 - Caracterização da variável idade (em anos), em função dos hábitos tabágicos. 

Hábitos 

tabágicos 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Fumador 9 21 57 40 39,56 10,27 

Não fumador 12 19 46 38 34,92 8,79 

Ex-fumador 6 29 60 48 46,00 11,03 

 

VIII. Categoria Profissional 

Em relação à categoria profissional, 66,67% da nossa amostra eram trabalhadores 

já experientes e 33,33% trabalhadores ainda em formação (tabela 25). 
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Tabela 25 - Caracterização da variável categoria profissional. 

Categoria Profissional Frequência Percentagem (%) 

Experiente 18 66,67% 

Formando 9 33,33% 

 

IX. Tipo Circadiano 

Relativamente ao tipo circadiano, verificamos que 48,1% consideram-se matinais, 

ou seja, preferem levantar-se cedo de manhã, sentindo-se activo ou no melhor da suas 

capacidades, 44,4% consideram-se intermédios e apenas 7,4% nocturnos, ou seja, têm 

menor rendimento e sentem-se mais sonolentos de manhã, tendo boa capacidade para 

ficar a trabalhar até tarde ou de noite (tabela 26). 

Tabela 26 - Caracterização do tipo circadiano. 

Tipo Circadiano Frequência Percentagem (%) 

Matinal 13 48,1 

Intermédio 12 44,4 

Nocturno 2 7,4 

Total 27 100,0 

 

Tipo circadiano em função da Idade 

 

Quem apresenta um tipo circadiano nocturno tem uma idade mediana mais baixa 

(29,50 anos), no entanto apenas dois participantes foram caracterizados com este tipo 

circadiano. Os outros dois tipos circadianos tiveram uma média etária próxima, matinal 

com 39,62±9,31 anos e intermédio com 39,75±11,06 anos (tabela 27). 

 

Tabela 27 - Caracterização da variável idade (em anos), em função do tipo circadiano. 

Tipo 

circadiano 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Matinal 13 21 60 39 39,62 9,31 

Intermédio 12 21 57 40,50 39,75 11,06 

Nocturno 2 19 40 29,50 29,50 14,85 
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Tipo Circadiano em função da preferência do turno 

Relativamente ao tipo circadiano, os matinais têm preferência pelo turno das 7h às 

15h30 (100%), os intermédios têm maior preferência pelo turno das 7h às 15h30 (75%) e 

os nocturnos têm preferência pelos turnos da tarde e da noite (tabela 28). 

Tabela 28 - Caracterização do tipo circadiano em função da preferência do turno. 

 
Turno Preferencial 

7h-15h30 15h30-24h 23h-8h 

Matinal 
Freq 13 0 0 

Perc (%) 100,0% 0,0% 0,0% 

Intermédio 
Freq 9 3 0 

Perc (%) 75,0% 25,0% 0,0% 

Nocturno 
Freq 0 1 1 

Perc (%) 0,0% 50,0% 50,0% 

 

Tipo Circadiano em função das horas de sono após cada turno 

Após o turno das 7h-15h30 

Os participantes do tipo circadiano intermédio, dormem em média menos horas 

(5,75±0,96) quando fazem o turno das 7h às 15h30 que o matinal (6,54±0,66) e o nocturno 

(6,50±0,71) (tabela 29). 

Tabela 29 - Caracterização do número de horas de sono após o turno das 7h às 15h30, em função do 

tipo circadiano. 

Tipo 

circadiano 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Matinal 13 6 8 6,00 6,54 0,66 

Intermédio 12 5 8 5,50 5,75 0,96 

Nocturno 2 6 7 6,50 6,50 0,714 

 

Após o turno das 15h30-24h 

Os participantes do tipo circadiano matinal, dormem em média menos horas 

(7,23±0,93) quando fazem o turno das 15h30 às 24h que os intermédios (7,25±0,75) e que 

os nocturnos (8,50±0,71) (tabela 30). 
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Tabela 30 - Caracterização do número de horas de sono após o turno das 15h30 às 24h, em função do 

tipo circadiano. 

Tipo 

circadiano 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Matinal 13 6 9 7,00 7,23 0,93 

Intermédio 12 6 8 7,00 7,25 0,75 

Nocturno 2 8 9 8,50 8,50 0,71 

 

Após o turno das 23h-8h 

Os participantes do tipo matinal, dormem em média menos horas (6,00±1,22) 

quando fazem o turno das 23h às 8h, que os intermédios (6,75±0,89) (tabela 31). 

Tabela 31 - Caracterização do número de horas de sono após o turno das 23h às 8h, em função do tipo 

circadiano. 

Tipo 

circadiano 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Matinal 13 4 8 6,00 6,00 1,22 

Intermédio 12 6 8 6,50 6,75 0,89 

 

 

4.2.2. Características do trabalho 

 

X. Anos de trabalho totais 

 

Em relação à variável anos de trabalho totais (antiguidade total), verificou-se que o 

número médio de anos de trabalho é 20,44±11,12. (tabela 32). 

 

Tabela 32 - Caracterização dos anos de trabalho totais. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 1,5 46 21 20,44 11,12 
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Anos de trabalho em função da idade 

 

Relativamente à relação entre a idade e os anos de trabalho, verificamos que existe 

uma correlação positiva muito forte (r=0,960; p=0,000), à medida que a idade aumenta, os 

anos de trabalho também aumentam. 

 

XI. Exigências da actividade 

 

No que diz respeito às exigências da actividade, 70,4% da nossa amostra considera 

que as exigências são físicas e mentais, 22,2% considera-as físicas e apenas 7,4% 

considera as exigências apenas mentais (tabela 33). 

 

Tabela 33 - Caracterização das exigências da actividade. 

Exigências Frequência Percentagem (%) 

Mentais 2 7,4 

Físicas 6 22,2 

Ambas 19 70,4 

Total 27 100,0 

 

XII. Formação 

 

Da nossa amostra, 70,4% receberam formação específica para a sua actividade 

nos últimos 2 anos (tabela 34). 

 

Tabela 34 - Caracterização da variável formação. 

Formação Frequência Percentagem (%) 

Sim 19 70,4 

Não 8 29,6 

Total 27 100,0 

 

Formação em função da idade 

 

Os elementos que têm formação têm uma média de idade mais baixa (37±9,73 

anos), em comparação com os elementos que não têm formação (43,50±11,06 anos) 

(tabela 35). 
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Tabela 35 - Caracterização da variável idade (em anos), em função da formação nos últimos 2 anos. 

Formação N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Sim 19 19 60 38 37 9,73 

Não 8 21 57 44,50 43,50 11,06 

 

Na idade entre quem fez e o grupo que não fez formação nos últimos dois anos, 

confirmou-se os pressupostos de normalidade através do teste de Shapiro-Wilk (p=0,494; 

p=0,433) e através do teste t de Student (t=-1,523; p=0,140) concluiu-se que não existiam 

diferenças significativas. 

 

XIII. Tempo médio de casa até ao trabalho 

 

A duração do percurso entre casa e o trabalho é de 33,37±16,34 minutos, com um 

mínimo de 15 minutos e um máximo de 90 minutos (tabela 36). 

 

Tabela 36 - Caracterização da variável tempo médio de casa até ao trabalho. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 15 90 30 33,37 16,34 

 

XIV. Turno Preferencial 

 

A maioria da nossa amostra tem preferência pelo turno das 7h às 15h30 (81,5%). É 

ainda importante referir que nenhum dos participantes referiu ter preferência pelos turnos 

do fim-de-semana (tabela 37). 

Tabela 37 - Caracterização da preferência de turno. 

Turno Frequência Percentagem (%) 

7h-15h30 22 81,5 

15h30-24h 4 14,8 

23h-8h 1 3,7 

FDS 7h-15h30 0 0 

FDS 15h30-24h 0 0 

Total 27 100,0 
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Turno Preferencial em função da Idade 

 

O grupo que prefere o turno das 15h30 às 24h teve a média etária mais elevada, 

42,50±6,86 anos (tabela 38). 

Confirmou-se os pressupostos de normalidade através do teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,334; p=0,616), pelo teste t de Student (t=-0,617; p=0,543) concluiu-se que não 

existiam diferenças significativas na média etária entre os dois grupos. 

 

Tabela 38 - Caracterização da preferência do turno em função da idade. 

Turno N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

7h-15h30 22 21 60 39,50 39,18 10,26 

15h30-24h 4 34 49 43,50 42,50 6,86 

 

XV. Número médio de horas extra mensais 

 

O número médio de horas extra mensais da nossa amostra, foi de 20,52±10,22 

horas (tabela 39). Este número tão elevado de horas extra mensais aparecem devido aos 

trabalhadores realizarem horas extras aos fins de semana. 

 

Tabela 39 - Caracterização do número médio de horas extra mensais. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 0 40 16 20,52 10,22 

 

Optou-se por criar grupos, para melhor compreender os dados obtidos e verificou-

se que 40,7% fazem entre 21 a 40 horas e 44,4% entre 11 a 20 horas (tabela 40). 
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Tabela 40 - Caracterização do número médio de horas extra mensais por grupos. 

Grupos Frequência Percentagem (%) 

0 1 3,7 

1 – 10 3 11,1 

11 – 20 12 44,4 

21 – 30 4 14,8 

31 - 40 7 25,9 

Total 27 100,0 

 

Número médio de horas extra mensais em função da idade 

 

Verificou-se que o grupo com média de idade mais baixa, é o que faz entre 31 e 40 

horas extra mensais (35,00±10,61 anos) e o grupo com média de idade mais elevada faz 

entre 1 a 10 horas extra mensais (41,47±5,03 anos) (tabela 41). 

 

Tabela 41 - Caracterização do número médio de horas extra mensais por grupos em função da idade. 

Categorias N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

1-10 3 37 47 41 41,67 5,03 

11-20 12 21 60 39 38,83 10,91 

21-30 4 30 53 37,50 39,50 10,08 

31-40 7 19 46 40 35,00 10,61 

 

Entre o número médio de horas extra mensais e idade não se verificou nenhuma 

associação (ρ=0,054; p=0,789). 

 

XVI. Horas de sono após cada turno 

 

A amostra do nosso estudo, após trabalhar no turno das 7h às 15h30, dorme em 

média, 6,18±0,88 horas. Após o turno das 15h30 às 24h, dormem em média, 7,33±0,88 

horas. Após o turno das 23h às 8h, dormem em média, 6,39±1,09 horas (tabela 42). 

O turno em que dormem em média menos horas é o das 7h30 às 15h30. O turno 

em que o mínimo de horas de sono é menor (4horas) é o das 23h às 8h.  
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Tabela 42 - Caracterização das horas dormidas por noite. 

Turno N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

7h-15h30 27 5 8 6 6,18 0,88 

15h30-24h 27 6 9 7 7,33 0,88 

23h-8h 18 4 8 6 6,39 1,09 

 

Número médio de horas de sono após cada turno em função da idade 

 

No que diz respeito ao número médio de horas de sono após o turno de trabalho e 

a sua relação com a idade, verificou-se que existe uma correlação negativa moderada 

entre a idade e o número de horas dormidas após realizarem o turno das 15h30 às 24h 

(ρ=-0,438; p=0,022), ou seja, à medida que a idade aumenta, o número de horas de sono 

diminui (tabela 43). 

 

Tabela 43 - Caracterização da variável idade (em anos), em função do número médio de horas de sono 

após o turno. 

Turno N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p 

7h-15h30 27 0,054 0,789 

15h30-24h 27 -0,438 0,022 

23h-8h 18 0,207 0,410 

 

XVII. Sonolência durante o turno de trabalho 

 

No que diz respeito à sonolência, quando os participantes estão no turno das 7h às 

15h30, a grande maioria (51,9%) indica que às vezes sentem sonolência durante o turno, 

48,1% referem que é raro ou muito raro sentirem sonolência (tabela 44). 

Quando estão a trabalhar no turno das 15h30 às 24h, 81,4% dos participantes 

referem que raramente ou muito raramente sentem sonolência (tabela 44). 

Quando estão a trabalhar no turno das 23h às 8h, 61,1% da amostra refere que às 

vezes sentem sonolência durante o turno, 16,7% referem que raramente e 22,3% referente 

ser frequente ou  muito frequente sentirem sonolência (tabela 44 e gráfico 1). 
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Tabela 44 - Caracterização da sonolência em relação ao turno de trabalho. 

 
7h – 15h30 15h30 – 24h 23h – 8h 

Freq Perc (%) Freq Perc (%) Freq Perc (%) 

Muito Raro 7 25,9 12 44,4 0 0 

Raro 6 22,2 10 37,0 3 16,7 

Às vezes 14 51,9 5 18,5 11 61,1 

Frequente 0 0 0 0 3 16,7 

Muito 

Frequente 
0 0 0 0 1 5,6 

Total (N) 27 100,0 27 100,0 18 100,0 

 

 

Gráfico 1 - Sonolência em relação ao turno de trabalho. 

Sonolência em relação ao turno de trabalho em função da idade 

 

Turno das 7h-15h30 

 

Relativamente à sonolência no turno das 7h às 15h30, verificou-se que à medida 

que aumentou a sonolência, diminuiu a idade. A média de idade dos que indicaram ―muito 

raro‖ sentirem sonolência foi de 46±9,47 anos (tabela 45). 

Verificou-se que existia normalidade pelo teste de shapiro-wilk (p=0,154; p=0,153 e 

p=0,800) e homogeneidade de variâncias pelo teste de Levene (p=0,596). Através do teste 

da ANOVA (F=2,450; p=0,105) concluiu-se que não existiam diferenças estatísticamente 

significativas na média etária entre os níveis de sonolência no turno das 7h-15h30. 
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Tabela 45 - Caracterização da sonolência em função da idade no turno das 7h às 15h30. 

Sonolência 

7h-15h30 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Muito raro 7 37 60 41 46 9,47 

Raro 6 21 46 39,50 37,33 8,66 

Às vezes 14 19 53 38,50 36,07 10,40 

 

Turno das 15h30-24h 

 

No que diz respeito à sonolência no turno das 15h30 às 24h, verificou-se que  a 

média de idade dos que indicaram ―raro‖ sentirem sonolência foi a média de idades mais 

baixa, de 34,60±7,40 anos (tabela 46). 

Verificou-se que não existia normalidade pelo teste de shapiro-wilk (p=0,390; 

p=0,043 e p=0,049) e através do teste de Kruskal Wallis (H=3,65; p=0,161) concluiu-se que 

não existiam diferenças estatísticamente significativas na média etária entre os níveis de 

sonolência no turno das 15h30-24h. 

Tabela 46 - Caracterização da sonolência em função da idade no turno das 15h30 às 24h. 

Sonolência 

15h30-24h 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Muito raro 12 19 60 43,50 41,67 12,82 

Raro 10 21 42 38,50 34,60 7,40 

Às vezes 5 36 53 37 41 7,11 

 

Turno das 23h-8h 

 

No que diz respeito à sonolência no turno das 23h às 8h, verificou-se que  a média 

de idade dos que indicaram ―às vezes‖ sentirem sonolência foi a média de idades mais 

elevada, de 43,18±12,97 anos (tabela 47). 

Verificou-se que não existia normalidade pelo teste de shapiro-wilk (p=0,334; 

p=0,209 e p=0,317) e através do teste de Kruskal Wallis (H=2,35; p=0,503) concluiu-se que 

não existiam diferenças estatísticamente significativas na média etária entre os níveis de 

sonolência no turno das 23h-8h. 
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Tabela 47 - Caracterização da sonolência em função da idade no turno das 23h-8h. 

Sonolência 

23h-8h 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Raro 3 19 46 41 35,33 14,36 

Às vezes 11 21 60 47 43,18 12,97 

Frequente 3 24 41 38 34,33 9,07 

 

Sonolência em relação ao turno de trabalho em função do tipo circadiano 

 

 

Turno das 7h-15h30 

 

Dos participantes no nosso estudo, 71,4% dos que indicaram muito raramente 

sentirem sonolência eram do tipo matinal, 83,3% dos raramente também eram matinais e 

71,4% dos que se sentiam às vezes sonolentos eram intermédios (tabela 48). 

  

Tabela 48 - Caracterização da sonolência em função do tipo circadiano no turno das 7h-15h30. 

 
Tipo circadiano 

Matinal Intermédio Nocturno Total 

Muito Raro 
Freq 5 2 0 7 

Perc (%) 71,4% 28,6% 0,0% 100% 

Raro 
Freq 5 0 1 6 

Perc (%) 83,3% 0,0% 16,7% 100% 

Às vezes 
Freq 3 10 1 14 

Perc (%) 21,4% 71,4% 7,1% 100% 

 

 

Turno das 15h30-24h 

 

No turno das 15h30 às 24h, 50% dos que se sentiam muito raramente sonolentos, 

eram intermédios, 50% dos que se sentiam raramente sonolentos eram matinais ou 

intermédios e 80% dos que às vezes se sentiam sonolentos eram matinais (tabela 49).  
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Tabela 49 - Caracterização da sonolência em função do tipo circadiano no turno das 15h30-24h. 

 
Tipo_circadiano 

Matinal Intermédio Nocturno Total 

Muito Raro 
Freq 4 6 2 12 

Perc (%) 33,3% 50,0% 16,7% 100% 

Raro 
Freq 5 5 0 10 

Perc (%) 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

Às vezes 
Freq 4 1 0 5 

Perc (%) 80,0% 20,0% 0,0% 100% 

 

Turno das 23h-8h 

 

Quando os participantes se sentiam raramente sonolentos, 66,7% eram matinais, 

quando às vezes se sentiam sonolentos, 54,5% eram intermédios, quando frequentemente 

se sentiam sonolentos, 66,7% eram intermédios e quando se sentiam muito 

frequentemente sonolentos, 100% eram matinais (tabela 50). 

 

Tabela 50 - Caracterização da sonolência em função do tipo circadiano no turno das 23h-8h. 

 
Tipo_circadiano 

Matinal Intermédio Nocturno Total 

Raro 
Freq 2 0 1 3 

Perc (%) 66,7% 0,0% 33,3% 100% 

Às vezes 
Freq 5 6 0 11 

Perc (%) 45,5% 54,5% 0,0% 100% 

Frequente 
Freq 1 2 0 3 

Perc (%) 33,3% 66,7% 0,0% 100% 

Muito 

Frequente 

Freq 1 0 0 1 

Perc (%) 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

 

 

XVIII. Nível de Fadiga Geral 

 

O nível médio da percepção de fadiga geral pela nossa amostra foi de 4,25±1,78, 

numa escala de 0 (ausência de fadiga) a 10 (fadiga extrema) (tabela 51). 
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Tabela 51 - Caracterização do nível de fadiga Geral no final de um turno de trabalho. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 0,3 7,2 4,7 4,25 1,78 

 

Nível de fadiga geral em função da idade 

 

Não se verificou uma correlação entre a idade e o nível geral de fadiga (ρ=0,237; 

p=0,234). 

 

XIX. Nível de Fadiga por estação de trabalho 

 

Na equipa B, a percepção de fadiga é elevada em 38,5% da amostra. (tabela 52).  

 

Tabela 52 - Caracterização do nível de fadiga no final do turno, quando cedido a equipa B. 

Nível de Fadiga Frequência Percentagem (%) 

Nenhuma 1 3,8 

Pouca 2 7,7 

Alguma 12 46,2 

Elevada 10 38,5 

Extrema 1 3,8 

Total 26 100,0 

Ausente 1  

 

 

A percepção do nível de fadiga no final do turno é elevada ou extrema nas estações 

1 (33,3%), 3 (18,5%) e 6 (19,2%). Pelo contrário a fadiga percepcionada como pouca ou 

nenhuma é encontrada nas estações 2 (33,3%), 3 (29,6%), 4 (48,1%), 5 (66,7%), 6 

(34,5%), 7 (80,8%) e 8 (68,6%) (tabela 53 e gráfico 2). 
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Tabela 53 - Caracterização do nível de fadiga no final do turno, consoante a estação de trabalho (n=27). 

Estações Nenhuma Pouca Alguma Elevada Extrema 

1 
Freq 1 3 14 8 1 

Perc(%) 3,7 11,1 51,9 29,6 3,7 

2 
Freq 1 8 16 1 1 

Perc(%) 3,7 29,6 59,3 3,7 3,7 

3 
Freq 1 7 14 5 0 

Perc(%) 3,7 25,9 51,9 18,5 0 

4 
Freq 2 11 14 0 0 

Perc(%) 7,4 40,7 51,9 0 0 

5 
Freq 2 16 8 1 0 

Perc(%) 7,4 59,3 29,6 3,7 0 

6 
Freq 1 8 12 5 0 

Perc(%) 3,7 30,8 46,2 19,2 0 

7 
Freq 2 19 5 0 0 

Perc(%) 7,7 73,1 19,2 0 0 

8 
Freq 4 13 8 0 0 

Perc(%) 16,0 52,0 32,0 0 0 

 

 

 

Gráfico 2 - Nível de fadiga no final do turno, consoante a estação de trabalho. 

XX.  Ambiente do posto de trabalho 
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No que diz respeito ao ambiente do posto de trabalho, numa escala onde 1 era 

nada incomodativo e 5 era muito incomodativo, o ruído apresenta uma média de 

2,52±0,70, a iluminação de 2,41±0,89, as vibrações de 1,93±1,00, o ambiente térmico no 

verão 3,81±0,92 e o ambiente térmico no inverno 2,70±1,20 (tabela 54). 

Tabela 54 - Caracterização do ambiente do posto de trabalho. 

 N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Ruído 27 2 4 2 2,52 0,70 

Iluminação 27 1 4 2 2,41 0,89 

Vibrações 27 1 4 2 1,93 1,00 

Temperatura Verão 27 2 5 4 3,81 0,92 

Temperatura Inverno 27 1 5 3 2,70 1,20 

 

Dos participantes da amostra, 59,3% consideraram o ruído pouco incomodativo. Em 

relação à iluminação, 55,5% consideram-na nada ou pouco incomodativa. Nas vibrações, 

70,3% consideram-nas nada ou pouco incomodativas. No que diz respeito ao ambiente 

térmico, no verão, 62,9% consideram-no muito incomodativo ou incomodativo. No 

ambiente térmico no inverno, 48,1% consideram-no nada ou pouco incomodativo e 33,3% 

consideram-no incomodativo ou muito incomodativo (tabela 55). 

Tabela 55 - Caracterização do ambiente do posto de trabalho (em %), em relação à escala utilizada. 

 Ruído Iluminação Vibrações 

Ambiente 

térmico 

Verão 

Ambiente 

térmico 

Inverno 

 N % N % N % N % N % 

Nada 

Incomodativo 
0 0 4 14,8 12 44,4 0 0 5 18,5 

Pouco 

Incomodativo 
16 59,3 11 40,7 7 25,9 2 7,4 8 29,6 

Moderadamente 

Incomodativo 
8 29,6 9 33,3 6 22,2 8 29,6 5 18,5 

Incomodativo 3 11,1 3 11,1 2 7,4 10 37 8 29,6 

Muito 

Incomodativo 
0 0 0 0 0 0 7 25,9 1 3,7 

Ambiente de trabalho em função da idade 
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Quanto ao ambiente de trabalho, verificou-se existir uma correlação negativa 

moderada entre a idade e a percepção do nível de incómodo da temperatura de verão (ρ=-

0,382; p=0,049), ou seja, à medida que a idade aumenta, a percepção da temperatura de 

verão é mais positiva, no sentido do menor incómodo (tabela 56). 

 

Tabela 56 - Caracterização da variação da idade (em anos), em função do ambiente de trabalho. 

Ambiente de trabalho N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p 

Ruído 27 0,250 0,209 

Iluminação 27 0,057 0,779 

Vibrações 27 0,067 0,739 

Temperatura verão 27 -0,382 0,049 

Temperatura Inverno 27 0,218 0,276 

 

XXI. Exigências da Actividade 

 

Relativamente às exigências da actividade, nomeadamente as relacionadas com a 

postura: 85,2% da nossa amostra indicou que o trabalho de pé é feito sempre ou 

frequentemente; o trabalho agachado e/ou ajoelhado 29,6% frequentemente; 40,7% que 

trabalham inclinados mais de 20º frequentemente e 22,2% que trabalham com rotação do 

tronco, frequentemente (tabela 57, 58).  

 

Tabela 57 - Caracterização das exigências da actividade relacionadas com a postura (n=27). 

 
Sempre Frequente Às vezes Raramente Nunca 

Trabalho sentado 

Freq 0 2 17 8 0 

% 0% 7,4% 63% 29,6% 0% 

Trabalho de pé 

Freq 3 20 4 0 0 

% 11,1% 74,1% 14,8% 0,0% 0,0% 

Trabalho agachado e/ou 

ajoelhado 

Freq 0 8 18 1 0 

% 0 29,6% 66,7 3,7% 0% 
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Tabela 58 - Caracterização das exigências da actividade relacionadas com a postura (n=27) (cont.). 

 Sempre Frequente Às vezes Raramente Nunca 

Trabalho em espaços 

confinados 

Freq 0 3 15 7 2 

% 0 11,1% 55,6% 25,9% 7,4% 

Trabalhar com os braços 

acima da altura dos 

ombros 

Freq 0 3 13 10 1 

% 0 11,1% 48,1% 37,0% 3,7% 

Trabalhar com o tronco 

inclinado mais de 20º 

Freq 0 11 13 2 1 

% 0% 40,7% 48,1% 7,4% 3,7% 

Trabalhar com rotação do 

tronco 

Freq 0 6 15 5 1 

% 0% 22,2% 55,6% 18,5% 3,7% 

 

Relativamente às exigências relacionadas com a repetitividade e a força: 48,1% 

trabalham com repetitividade dos braços e/ou as mãos, sempre ou frequentemente; 81,5% 

realizam tarefas de precisão com as mãos e/ou dedo, sempre ou frequentemente; 74,1% 

manipulam cargas entre 1 a 4Kg, sempre ou frequentemente; 44,4% manipulam cargas 

entre os 5 e os 9Kgs, sempre ou frequentemente e 74,1% aplicam força manualmente 

sempre ou frequentemente (tabela 59,60). 

Tabela 59 - Caracterização das exigências da actividade relacionadas com a repetitividade e a força 

(n=27). 

 Sempre Frequente 
Às 

vezes 
Raramente Nunca 

Trabalhar com 

repetitividade dos 

braços e/ou mãos 

Freq 3 10 10 4 0 

% 11,1% 37,0% 37,0% 14,8% 0,0% 

Tarefas de precisão 

com as mãos e/ou 

dedos 

Freq 4 18 4 1 0 

% 14,8% 66,7% 14,8% 3,7% 0,0% 
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Tabela 60 - Caracterização das exigências da actividade relacionadas com a repetitividade e a força 

(n=27) (cont.). 

 Sempre Frequente 
Às 

vezes 
Raramente Nunca 

Manipular 

manualmente cargas 

entre 1-4Kg 

Freq 5 15 7 0 0 

% 18,5% 55,6% 25,9% 0,0% 0,0% 

Manipular 

manualmente cargas 

entre 5-9Kg 

Freq 1 11 13 2 0 

% 3,7% 40,7% 48,1% 7,4% 0,0% 

Manipular 

manualmente cargas 

entre 10-20Kg 

Freq 0 2 9 12 4 

% 0,0% 7,4% 33,3% 44,4% 14,8% 

Manipular 

manualmente cargas 

acima dos 20Kg 

Freq 0 1 3 12 11 

% 0,0% 3,7% 11,1% 44,4% 40,7% 

Aplicar força 

manualmente 

Freq 14 6 0 0 7 

% 51,9% 22,2% 0,0% 0,0% 25,9% 

 

XXII. Desempenho 

 

Em relação ao desempenho, o valor médio da nossa amostra foi de 7,63±1,55 

pontos, numa escala de 0 a 10. O valor mínimo indicado pelos participantes foi de 4 pontos 

e o máximo de 10 pontos. A mediana foi de 8 pontos (tabela 61). 

 

Tabela 61 - Caracterização da variável desempenho. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 4 10 8 7,63 1,55 

 

 

Desempenho em função da idade 

 

No que diz respeito à relação entre o desempenho e a idade, verificou-se que não 

existe qualquer associação (r=0,034; p=0,866). 
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Desempenho em função da formação 

 

Relativamente à formação, os participantes que tiveram formação, têm um valor 

médio de desempenho inferior (7,53±1,74) aos que não tiveram formação (7,88±0,99) 

(tabela 62). 

Não se verificou o pressuposto de normalidade pelo teste de shapiro-wilk (p=0,259 

e p=0,015) e através do teste U de Mann-Whitney (U=71; p=0,784) não se verificaram 

diferenças estatísticamente significativas. 

 

Tabela 62 - Caracterização do desempenho em função da formação. 

Formação N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Sim 19 4 10 8 7,53 1,74 

Não 8 7 10 8 7,88 0,99 

 

Desempenho em função da prática de exercício físico 

 

O desempenho dos participantes que não praticam exercício físico foi inferior 

(6,92±1,50) aos que praticam exercício físico regular (8,29±1,33) (tabela 63). 

 

Tabela 63 - Caracterização do Desempenho em função da prática de exercício físico. 

Exercício 

físico 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Sim 14 6 10 8 8,29 1,33 

Não 13 4 9 7 6,92 1,50 

 

Verificou-se que existem diferenças estatísticamente significativas entre o 

desempenho e a prática de exercício físico, através do teste t de Student (t=2,507; 

p=0,019). 

De seguida, fomos controlar a variável idade, para confirmar se estas diferenças 

estavam relacionadas com a idade, foram confirmados os pressupostos de normalidade 

pelo teste de Shapiro-Wilk (p=0,069 e p=0,110), de homogeneidade de variâncias pelo 

teste de Levene (p=0,737), de homogeneidade de declives (p=0,634). Depois de 

controlarmos a variável idade, verificou-se que a covariável idade não influencia 

significativamente o desempenho e o exercício físico (F(1,23)= 0,534; p=0,472).  



 
75 

 

Desempenho em função dos hábitos tabágicos 

 

Em relação aos hábitos tabágicos, os fumadores tiveram a média de desempenho 

mais baixa (7,33±1,22), seguidos dos não fumadores (7,75±1,76) e dos ex-fumadores 

(7,83±1,72) (tabela 64). 

Não foram verificados os pressupostos de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,286, p=0,188, p=0,830) e através do teste de Kruskal Wallis (H=0,568; p=0,753) 

concluiu-se que não existiam diferenças estatísticamente significativas no desempenho em 

função dos hábitos tabágicos. 

 

Tabela 64 - Caracterização do desempenho em função dos hábitos tabágicos. 

Hábitos 

tabágicos 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Fumador 9 5 9 8 7,33 1,22 

Não 

Fumador 
12 4 10 8 7,75 1,76 

Ex-fumador 6 5 10 8 7,83 1.72 

 

 

4.2.3. Copenhagen Psychosocial Questionnaire 

 

De seguida são apresentados os resultados do COPSOQ, primeiro, os valores 

obtidos nas sub-escalas, depois a caracterização da relação das sub-escalas com os 

factores sócio-demográficos e características do trabalho. 

I. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ 

 

As sub-escalas serão apresentadas em dois grupos, o primeiro em que o valor mais 

baixo corresponde a piores resultados e o segundo em que o valor mais alto corresponde a 

piores resultados. 

Nas sub-escalas em que o valor mais baixo corresponde a piores resultados, o 

valor 3,66 é o valor acima do qual estão os melhores resultados. O valor 2,33 é o valor 

crítico, abaixo do qual estão os piores resultados. 

As sub-escalas com melhor pontuação foram: Problemas em dormir (3,83), Burnout 

(3,69), Stress (3,76) e Sintomas depressivos (4,17) (tabela 65). 
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As sub-escalas com valores críticos foram: as exigências cognitivas (2,15) e a 

Insegurança laboral (2,11) (tabela 65). 

 

Tabela 65 - Caracterização das subescalas do COPSOQ, em que o valor mais baixo corresponde aos 

piores resultados. 

Sub-escalas N Mín Máx Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Exigências Quantitativas 27 2,33 5,00 3,67 3,46 0,58 

Ritmo Trabalho 27 2 5 3,00 3,48 0,75 

Exigências Cognitivas 27 1,00 3,67 2,33 2,15 0,62 

Exigências Emocionais 27 1 5 3,00 3,22 0,93 

Conflitos Laborais 27 1,67 4,67 3,00 3,09 0,60 

Confiança Horizontal 27 2,67 5,00 3,67 3,57 0,58 

Insegurança Laboral 27 1 5 2,00 2,11 1,3 

Conflito Trabalho-Familia 27 2,00 4,67 3,67 3,65 0,60 

Problemas em Dormir 27 2,00 5,00 4,00 3,83 0,83 

Burnout 27 1,50 5,00 3,50 3,69 0,87 

Stress 27 1,00 5,00 3,50 3,76 0,93 

Sintomas Depressivos 27 3,00 5,00 4,50 4,17 0,71 

 

 

Nas sub-escalas em o valor mais alto corresponde a piores resultados, o valor 3,66 é o 

valor de corte, acima do qual estão os piores resultados. O valor 2,33 é o valor abaixo do 

qual estão os melhores resultados. 

Não foram identificadas sub-escalas com valores críticos (tabela 66). 

As sub-escalas com melhor pontuação foram: Possibilidades de desenvolvimento 

(1,78), Transparência do papel laboral (1,84), Recompensas (2,20), Apoio social dos 

colegas (2,22), Comunidade Social no Trabalho (1,62), Confiança vertical (2,22), Auto-

eficácia (2,07), Significado do trabalho (1,68), Satisfação no trabalho (2,12) (tabela 66). 
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Tabela 66 - Caracterização das subescalas do COPSOQ, em que o valor mais alto corresponde aos 

piores resultados. 

Sub-escalas N Mín Máx Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Influência no Trabalho 27 2,25 4,75 3,50 3,33 0,57 

Possibilidades de 

Desenvolvimento 
27 1,00 2,67 2,00 1,78 0,52 

Previsibilidade 27 1,00 4,00 3,00 2,76 0,71 

Transparência Papel 

Laboral 
27 1,00 2,67 2,00 1,84 0,48 

Recompensas 27 1,00 3,67 2,33 2,20 0,69 

Apoio Social Colegas 27 1,00 4,00 2,33 2,22 0,68 

Apoio Social Superiores 27 1,33 4,33 3,00 2,85 0,73 

Comunidade Social 

Trabalho 
27 1,00 2,67 1,67 1,62 0,50 

Qualidade da Liderança 27 1,00 3,25 2,50 2,41 0,70 

Confiança Vertical 27 1,00 3,67 2,33 2,22 0,67 

Justiça e Respeito 27 1,00 4,33 2,67 2,48 0,93 

Auto-Eficácia 27 1,00 3,00 2,00 2,07 0,67 

Significado do Trabalho 27 1,00 2,67 2,00 1,68 0,55 

Compromisso face ao 

local de trabalho 
27 1,00 4,00 2,50 2,44 0,83 

Satisfação no Trabalho 27 1,00 3,00 2,25 2,12 0,59 

Saúde 27 1,00 4,00 2,00 2,37 0,84 

 

II. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ  em função das 

características sócio-demográficas e características do trabalho 

 

De seguida são analisados os resultados  das as sub-escalas do COPSOQ em 

função dos dados sócio-demográficos e das características do trabalho mais 

relevantes. 
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Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função da idade 

 

Em relação à sub-escala ―Saúde‖ (ρ=0,574; p=0,002) correlaciona-se forte e 

positivamente com a idade, ou seja, à medida que a idade aumenta, a percepção da saúde 

geral é pior (tabela 67). 

Verificou-se existirem correlações positivas moderadas entre a idade e as sub-

escalas ―previsibilidade‖ (ρ= 0,389; p=0,045), ―recompensas‖ (ρ=0,451; p=0,018) e 

―satisfação no trabalho‖ (ρ=0,391; p=0,044), ou seja, há medida que a idade aumenta, os 

resultados destas sub-escalas vão sendo piores, ou seja, pior previsibilidade, sentem 

menos reconhecimento e estão menos satisfeitos com o trabalho (tabela 67). 

 

Tabela 67 - Caracterização das subescalas do COPSOQ em função da idade (em que o valor mais alto 

corresponde aos piores resultados). 

 Idade 

Sub-escala N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p-value 

Previsibilidade 27 0,389 0,045 

Recompensas 27 0,451 0,018 

Satisfação no Trabalho 27 0,391 0,044 

Saúde 27 0,574 0,002 

 

 

Foram ainda, analisadas as sub-escalas do COPSOQ em função de dois grupos 

etários, 44 anos ou menos e mais de 45 anos. 

Para as sub-escalas em que o valor mais baixo corresponde a piores resultados, 

verificaram-se diferenças estatísticamente significativas entre os dois grupos etários para a 

sub-escala ―exigências cognitivas‖ (tabela 68). 

 Ambos os grupos tiveram piores resultados na sub-escala ―insegurança laboral‖. O 

grupo com idade inferior a 45 anos tem pior percepção das ―exigências cognitivas‖ e 

melhores resultados nas ―exigências quantitativas‖, ―confiança horizontal‖, ―Conflitos 

trabalho-família‖, ―problemas em dormir‖, ―stress‖ e ―sintomas depressivos‖. O grupo com 

idade superior a 45 anos teve piores resultados na ―insegurança laboral‖ e melhores 

resultados nas sub-escalas ―Conflitos trabalho-família‖, ―Burnout‖, ―Stress‖ e ―Sintomas 

depressivos‖ (tabela 68). 
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Tabela 68 - Caracterização das subescalas do COPSOQ (em que o valor mais baixo corresponde aos 

piores resultados em função) do grupo etário. 

Sub-escala 
≤ 44 anos ≥ 45 anos 

U p 
N Média Mediana DP N Média Mediana DP 

Exigências 

Quantitativas 
20 3,45 3,67 0,50 7 3,48 3,33 0,81 64 0,755 

Ritmo Trabalho 20 3,45 3,00 0,69 7 3,57 3,00 0,98 69 0,914 

Exigências Cognitivas 20 2,00 2,00 0,57 7 2,57 2,67 0,60 34 0,041 

Exigências 

Emocionais 
20 3,25 3,00 1,07 7 3,14 3,00 0,38 62,5 0,672 

Conflitos Laborais 20 3,15 3,00 0,68 7 2,90 3,00 0,25 50 0,256 

Confiança Horizontal 20 3,65 3,67 0,58 7 3,33 3,33 0,58 49 0,235 

Insegurança Laboral 20 2,05 2,00 1,19 7 2,29 1,00 1,70 69,5 0,992 

Conflito Trabalho-

Família 
20 3,65 3,67 0,67 7 3,67 3,67 0,38 65,5 0,809 

Problemas em Dormir 20 3,87 4,00 0,86 7 3,71 3,50 0,81 60,5 0,624 

Burnout 20 3,65 3,50 0,92 7 3,79 4,00 0,76 68 0,927 

Stress 20 3,70 3,50 1,02 7 3,93 4,00 0,67 60,5 0,610 

Sintomas Depressivos 20 4,17 4,25 0,63 7 4,14 4,50 0,94 67,5 0,898 

 

Para as sub-escalas em que o valor mais alto corresponde a piores resultados, 

verificaram-se diferenças estatísticamente significativas entre os dois grupos etários para 

as sub-escalas ―Possibilidades de desenvolvimento‖, ―Recompensas‖, ―Qualidade da 

liderança‖ e ―Saúde‖ (tabela 69). 

O grupo com idade inferior a 45 anos, teve melhores resultados nas ―possibilidades 

de desenvolvimento‖, ―transparência do papel laboral‖, ―recompensas‖, ―apoio social dos 

colegas‖, ―comunidade social no trabalho‖, ―qualidade da liderança‖, ―confiança vertical‖, 

―justiça e respeito‖, ―auto-eficácia‖, ―significado o trabalho‖, ―compromisso face ao local de 

trabalho‖, ―satisfação no trabalho‖ e ―saúde‖. O grupo com idade superior a 45 anos teve 

melhores resultados na ―possibilidade de desenvolvimento‖, ―transparência do papel 

laboral‖, ―comunidade social no trabalho‖, ―confiança vertical‖, ―auto-eficácia‖ e ―significado 

do trabalho‖ (tabela 69). 

Nenhum dos dois grupos apresentou valores críticos, nestas sub-escalas (tabela 

69). 
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Tabela 69 - Caracterização das subescalas do COPSOQ (em que o valor mais alto corresponde aos 

piores resultados) em função do grupo etário. 

Sub-escala 
≤ 44 anos ≥ 45 anos 

U p 
N Média Mediana DP N Média Mediana DP 

Influência no 

Trabalho 
20 3,43 3,50 0,61 7 3,07 3,00 0,35 41 0,099 

Possibilidades de 

Desenvolvimento 
20 1,65 1,67 0,52 7 2,14 2,00 0,33 32,5 0,032 

Previsibilidade 20 2,63 2,50 0,72 7 3,14 3,50 0,56 36,5 0,059 

Transparência Papel 

Laboral 
20 1,82 2,00 0,48 7 1,90 2,00 0,53 63,5 0,738 

Recompensas 20 2,05 2,00 0,58 7 2,62 2,67 0,87 35 0,050 

Apoio Social Colegas 20 2,18 2,17 0,75 7 2,33 2,67 0,43 59,5 0,564 

Apoio Social 

Superiores 
20 2,73 3,00 0,71 7 3,19 3,00 0,74 49 0,257 

Comunidade Social 

Trabalho 
20 1,58 1,67 0,52 7 1,71 2,00 0,49 56,5 0,457 

Qualidade da 

Liderança 
20 2,25 2,13 0,73 7 2,86 3,00 0,35 34 0,042 

Confiança Vertical 20 2,17 2,17 0,69 7 2,38 2,33 0,65 58,5 0,537 

Justiça e Respeito 20 2,38 2,33 1,02 7 2,76 3,00 0,57 51,5 0,317 

Auto-Eficácia 20 2,07 2,00 0,67 7 2,07 2,00 0,73 69 0,953 

Significado do 

Trabalho 
20 1,60 1,50 0,57 7 1,90 2,00 0,46 46,5 0,192 

Compromisso face 

ao local de trabalho 
20 2,35 2,00 0,83 7 2,71 3,00 0,86 49 0,241 

Satisfação no 

Trabalho 
20 2,04 2,25 0,60 7 2,36 2,50 0,56 46 0,185 

Saúde 20 2,15 2,00 0,75 7 3,00 3,00 0,82 33,5 0,032 
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Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função da Fadiga Geral 

 

As sub-escalas ―exigências quantitativas (ρ=-0,0580; p=0,002) e ―ritmo de trabalho‖ 

(ρ=-0,584; p=0,001) correlacionam-se forte e negativamente com a fadiga, ou seja, à 

medida que os valores da sub-escala ―exigências quantitativas‖ e ―ritmo de trabalho‖ 

diminuíam, a fadiga aumentou (tabela 70).  

Em suma, quanto maiores as exigências quantitativas e o ritmo de trabalho, mais 

fadiga os participantes referem. 

 

Tabela 70 - Caracterização das subescalas do COPSOQ (em que o valor mais baixo corresponde aos 

piores resultados) em função da fadiga geral. 

Sub-escala N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p-value 

Exigências Quantitativas 27 - 0,580 0,002 

Ritmo Trabalho 27 - 0,584 0,001 

 

Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função do Desempenho 

 

As sub-escalas ―exigências cognitivas‖ (ρ=-0,536; p= 0,004) e ―exigências 

emocionais‖ (ρ =-0,571; p=0,006) têm uma correlação negativa forte com o desempenho, 

ou seja, quando as ―exigências cognitivas‖ e ―exigências emocionais‖ aumentaram, o 

desempenho diminui (tabela 71). 

 

Tabela 71 - Caracterização das subescalas do COPSOQ (em que o valor mais baixo corresponde aos 

piores resultados) em função do desempenho. 

Sub-escala N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p-value 

Exigências Cognitivas 27 - 0,536 0,004 

Exigências Emocionais 27 - 0,571 0,006 

 

As sub-escalas ―apoio sociais superiores‖ (ρ=-0,396; p=0,041), ―significado do 

trabalho‖ (ρ=-0,409; p=0,034) e ―compromisso face ao local de trabalho‖ (ρ=-0,407; 

p=0,035) correlacionam-se moderada e negativamente com o desempenho. Quando o 

―apoio social dos superiores‖, ―o significado do trabalho‖ e o ―compromisso face ao local de 

trabalho‖ é menor, o desempenho diminui (tabela 72). 
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Tabela 72 - Caracterização das subescalas do COPSOQ (em que o valor mais alto corresponde aos 

piores resultados) em função do desempenho. 

Sub-escala N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p-value 

Apoio Social Superiores 27 - 0,396 0,041 

Significado do Trabalho 27 - 0,409 0,034 

Compromisso face ao local 

de trabalho 
27 - 0,407 0,035 

 

 

Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função da experiência profissional 

 

Foram analisadas as sub-escalas do COPSOQ em função de dois grupos, os mais 

experientes e os formandos. 

Para as sub-escalas em que o valor mais baixo corresponde a piores resultados, 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre o grupo dos formandos e dos 

experientes para a sub-escala ―Conflitos laborais‖ (tabela 73, 74). 

 Ambos os grupos tiveram piores resultados nas sub-escalas ―exigências cognitivas‖ 

e ―insegurança laboral‖. O grupo dos experientes tem melhores resultados no ―conflito 

trabalho-família‖, ―problemas em dormir‖, ―burnout‖ e ―sintomas depressivos‖. O grupo dos 

formandos teve melhores resultados nas sub-escalas ―exigências quantitativas‖, ―ritmo de 

trabalho‖, ―confiança horizontal‖, ―conflito trabalho-família‖, ―Problemas em dormir‖, ―Stress‖ 

e ―Sintomas depressivos‖ (tabela 73, 74). 

 

Tabela 73 - Caracterização das sub-escalas do COPSOQ (em que o valor mais baixo corresponde aos 

piores resultados) em função da experiência profissional. 

 
Experiente Formando 

U p 
N Média Mediana DP N Média Mediana DP 

Exigências 

Quantitativas 
18 3,41 3,33 0,60 9 3,56 3,67 0,55 61,5 0,321 

Ritmo 

Trabalho 
18 3,44 3,00 0,70 9 3,56 4,00 0,88 71 0,614 

Exigências 

Cognitivas 
18 2,24 2,33 0,62 9 1,96 2,00 0,61 63,5 0,374 

Exigências 

Emocionais 
18 3,39 3,00 0,92 9 2,89 3,00 0,93 60 0,267 
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Tabela 74 - Caracterização das sub-escalas do COPSOQ (em que o valor mais baixo corresponde aos 

piores resultados) em função da experiência profissional (cont.) 

 

Para as sub-escalas em que o valor mais alto corresponde a piores resultados, 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos para a sub-

escala ―Possibilidades de desenvolvimento‖ (tabela 75). 

 Ambos os grupos não tiveram piores resultados. O grupo dos experientes tem 

melhores resultados nas ―possibilidades de desenvolvimento‖, ―transparência do papel 

laboral‖, ―recompensas‖, ―apoio social dos colegas‖, ―comunidade social no trabalho‖, 

―confiança vertical‖, ―auto-eficácia‖, ―significado do trabalho‖, ―satisfação do trabalho‖ e 

―saúde‖. O grupo dos formandos teve melhores resultados nas sub-escalas ―possibilidades 

de desenvolvimento‖, ―transparência do papel laboral‖, ―recompensas‖, ―apoio social dos 

colegas‖, ―comunidade social no trabalho‖, ―confiança vertical‖, ―justiça e respeito‖, ―auto-

eficácia‖, ―significado do trabalho‖, ―compromisso face ao local de trabalho‖, ―satisfação do 

trabalho‖ e ―saúde (tabela 75). 

 

 

 
Experiente Formando 

U p 
N Média Mediana DP N Média Mediana DP 

Conflitos 

Laborais 
18 2,81 3,00 0,40 9 3,63 3,33 0,59 15,5 0,000 

Confiança 

Horizontal 
18 3,43 3,50 0,52 9 3,85 4,00 0,63 50 0,108 

Insegurança 

Laboral 
18 2,39 2,00 1,46 9 1,56 1,00 0,73 56,5 0,194 

Conflito 

Trabalho-

Família 

18 3,63 3,67 0,60 9 3,70 3,67 0,63 76 0,808 

Problemas 

em Dormir 
18 3,81 3,75 0,91 9 3,89 4,00 0,70 77,5 0,855 

Burnout 18 3,81 3,75 0,75 9 3,44 3,50 1,07 72 0,646 

Stress 18 3,78 3,50 0,73 9 3,72 4,00 1,30 75,5 0,787 

Sintomas 

Depressivos 
18 4,22 4,50 0,73 9 4,06 4,00 0,68 68,5 0,529 
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Tabela 75 - Caracterização das sub-escalas do COPSOQ (em que o valor mais alto corresponde aos 

piores resultados) em função da experiência profissional. 

 

 

 
Experiente Formando 

U p 
N Média Mediana DP N Média Mediana DP 

Influência no 

Trabalho 
18 3,42 3,50 0,62 9 3,17 3,00 0,41 63,5 0,363 

Possibilidades 

de 

Desenvolvime

nto 

18 1,94 2,00 0,47 9 1,44 1,33 0,47 38 0,023 

Previsibilidade 18 2,89 3,00 0,50 9 2,50 2,50 1,00 62,5 0,343 

Transparência 

Papel Laboral 
18 1,89 2,00 0,41 9 1,74 1,67 0,62 69 0,538 

Recompensas 18 2,28 2,33 0,61 9 2,04 2,00 0,86 67 0,480 

Apoio Social 

Colegas 
18 2,33 2,33 0,66 9 2,00 2,00 0,71 62,5 0,352 

Apoio Social 

Superiores 
18 2,89 3,00 0,71 9 2,78 3,00 0,82 79 0,927 

Comunidade 

Social 

Trabalho 

18 1,65 1,67 0,43 9 1,56 1,33 0,65 70 0,572 

Qualidade da 

Liderança 
18 2,54 2,63 0,58 9 2,14 2,25 0,87 58 0,238 

Confiança 

Vertical 
18 2,39 2,33 0,57 9 1,89 1,67 0,76 47,5 0,084 

Justiça e 

Respeito 
18 2,72 3,00 0,78 9 2,00 1,67 1,07 49 0,097 

Auto-Eficácia 18 2,17 2,00 0,59 9 1,89 2,00 0,82 63,5 0,371 

Significado do 

Trabalho 
18 1,80 2,00 0,54 9 1,44 1,00 0,53 51,5 0,126 

Compromisso 

face ao local 

de trabalho 

18 2,58 2,75 0,79 9 2,17 2,00 0,90 58,5 0,246 

Satisfação no 

Trabalho 
18 2,19 2,25 0,50 9 1,97 2,25 0,76 71 0,614 

Saúde 18 2,50 2,00 0,79 9 2,11 2,00 0,93 64,5 0,379 
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4.2.4. Índice de Capacidade para o Trabalho 

 

De seguida são apresentados os resultados obtidos pelo Índice de Capacidade 

para o Trabalho, primeiro será feita uma caracterização geral e seguidamente uma 

caracterização item a item e por último uma caracterização do ICT em função das 

características sócio-demográficas e do trabalho e as variáveis psicossociais. 

 

I. Caracterização Geral do ICT 

 

A nossa amostra obteve a pontuação média de 39,96±5,56 pontos no ICT, que 

corresponde à categoria de ―Boa‖ capacidade de trabalho (tabela 76). A classificação do 

ICT, apresentou uma distribuição normal, de acordo com o teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,075). 

 

Tabela 76 - Caracterização geral do ICT. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 29 49 41 39,96 5,56 

 

Quanto à distribuição por categorias, verificou-se que 25,9% da nossa amostra 

obteve uma capacidade para o trabalho ―moderada‖, 40,7% uma capacidade para o 

trabalho ―boa‖ e 33,3% ―excelente‖. Nenhum participante se classificou na categoria fraca 

(tabela 77 e figura 9). 

 

Tabela 77 - Caracterização do ICT, por categorias. 

ICT Frequência Percentagem (%) 

Fraca 0 0 

Moderada 7 25,9 

Boa 11 40,7 

Excelente 9 33,3 

Total 27 100,0 
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Figura 9 - Caracterização do ICT, por categorias. 

II. Caracterização dos itens do ICT 

 

Item 1 – Capacidade de trabalho  actual comparada com o seu melhor 

 

O valor médio atribuído pela nossa amostra para a capacidade de trabalho actual 

comparada com o seu melhor é de 7,89±1.25 (tabela 78). 

 

Tabela 78 - Caracterização capacidade de trabalho actual comparada com o seu melhor. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 5 10 8 7,89 1,25 

 

Da nossa amostra, 70,3% dos participantes apresentaram valores entre 8 e 10 

pontos (gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Caracterização da capacidade de trabalho actual comparada com o seu melhor. 
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Item 2 - Capacidade para o trabalho em relação às exigências da actividade 

 

A amostra obteve um valor médio de 8,24±1,32 (tabela 79). Dos resultados obtidos, 

70,3% da nossa amostra obteve entre 8 e 10 pontos (Gráfico 4). 

 

Tabela 79 - Capacidade para o trabalho em relação às exigências da actividade. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 6 10 8 8,24 1,32 

 

 

 

Gráfico 4 - Capacidade para o trabalho em relação às exigências da actividade (score item 2). 

 

Em relação às exigências físicas, 70,3% dos participantes referiram ter ―muito boa‖ 

ou ―boa‖ capacidade de trabalho. Nenhum participante seleccionou a opção ―muito fraca‖ 

ou ―fraca‖ capacidade de trabalho (tabela 80). 
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Tabela 80 - Capacidade para o trabalho em relação às exigências físicas da actividade. 

CT em relação às 

exigências físicas 
Frequência Percentagem (%) 

Muito fraca 0 0 

fraca 0 0 

moderada 8 29,6 

boa 12 44,4 

muito boa 7 25,9 

Total 27 100,0 

 

Em relação às exigências mentais, 85,1% dos participantes indicaram ter ―muito 

boa‖ ou ―boa‖ capacidade para o trabalho. Nenhum participante seleccionou a opção 

―muito fraca‖ ou ―fraca‖ capacidade de trabalho (tabela 81). 

 

Tabela 81 - Capacidade para o trabalho em relação às exigências mentais da actividade. 

CT em relação às 

exigências mentais 
Frequência Percentagem (%) 

Muito fraca 0 0 

fraca 0 0 

moderada 4 14,8 

boa 13 48,1 

muito boa 10 37,0 

Total 27 100,0 

 

Item 3 - Doenças actuais 

 

Relativamente às doenças actuais, foram identificadas em média 3,96 doenças 

(dp= 2,261). Da nossa amostra, 25,9% têm cinco ou mais doenças, 25.9% têm uma 

doença, 22,2% não têm qualquer doença. Do total da nossa amostra, 77,7% indicaram 

doenças (tabela 82). 
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Tabela 82 - Caracterização das doenças actuais dos trabalhadores. 

Doenças Frequência Percentagem (%) 

> 5 doenças 7 25,9 

4 doenças 2 7,4 

3 doenças 1 3,7 

2 doenças 4 14,8 

1 doença 7 25,9 

0 doenças 6 22,2 

Total 27 100,0 

 

 Das doenças referidas pelos participantes da amostra, verificou-se que as doenças 

por lesões músculo-esqueléticas (LME) e por acidente foram as mais frequentes (tabelas 

83, 84). 

Das LME’s, 29,6% indicaram sofrer de perturbações dos membros superiores ou 

inferiores com dor frequente, 25,9% reumatismo, 22,2% indicaram perturbações na parte 

inferior das costas/ coluna lombar e 18,5% perturbações na zona superior das 

costas/pescoço (tabela 83,84). 

Em relação às doenças por acidente, 18,5% indicaram lesão nos membros 

superior/mão, 14,8% indicaram lesões nas costas/coluna (tabela 83,84).  

 

Tabela 83 - Caracterização das doenças dos trabalhadores, mais referidas. 

 
Doença 

 
Freq % 

Acidente 

1 Coluna/costas 4 14,8% 

2 Membro Superior (MS)/mão 5 18,5% 

3 Membro Inferior (MI)/pé 2 7,4% 

4 Outras partes do corpo 2 7,4% 

LME 

5 
Superior das costas/pescoço com dor 

frequente 
5 18,5% 

6 
Inferior costas/coluna lombar com dor 

frequente 
6 22,2% 

7 Ciática, dor das costas para a perna 1 3,7% 

8 MS ou MI com dor frequente 8 29,6% 

9 Reumatismo, dor nas articulações 7 25,9% 

10 Outras lesões musculo-esqueléticas 3 11,1% 
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Tabela 84 - Caracterização das doenças dos trabalhadores, mais referidas (cont.) 

 Doença  Freq % 

Doença no 

aparelho 

circulatório 

11 Hipertensão 1 3,7% 

Doença 

Respiratória 

17 Bronquite crónica 2 7,4% 

18 Sinusite/rinite crónica 1 3,7% 

19 Asma 1 3,7% 

Perturbação 

Mental 
24 

Perturbação mental ligeira (depressão 

ligeira, nervosismo, ansiedade, problemas 

de sono) 

1 3,7% 

Doença 

Neurológica e 

Sensorial 

25 Doença ou lesão auditiva 3 11,1% 

26 Doença ou lesão dos olhos 1 3,7% 

27 Doença do Sistema Nervoso 2 7,4% 

Doença 

Digestiva 

31 Úlcera gástrica ou duodenal 1 3,7% 

32 Desconforto/irritação gástrica ou duodenal 2 7,4% 

33 Irritação do cólon ou colite 1 3,7% 

34 Outra doença digestiva 3 11,1% 

Doença Uro-

Genital 

37 Doença do aparelho reprodutor 1 3,7% 

38 Outra doença uro-genital 2 7,4% 

Doença 

Dermatológica 

39 Alergia/Eczema 3 11,1% 

40 Outro tipo de irritação da pele 2 7,4% 

Doença 

Endócrina e 

metabólica 

44 Obesidade 1 3,7% 

45 Diabetes 1 3,7% 

Outras Doenças 51 Outras 2 7,4% 

 

Item 4 – Estimativa do grau de incapacidade para o trabalho devido a doença 

 

Em relação à incapacidade para o trabalho devido a doença, 44,4% dos 

participantes indicaram não ter nenhuma limitação, 33,3% que algumas vezes tiveram que 

abrandar o seu ritmo de trabalho e 18,5% dizem que são capazes de realizar o seu 

trabalho mas com alguns sintomas (tabela 85).  
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Tabela 85 - Caracterização da incapacidade para o trabalho devido a doença. 

Incapacidade para o trabalho Frequência Percentagem (%) 

Estou completamente incapaz para trabalhar 0 0 

Sinto-me capaz de trabalhar em tempo parcial 0 0 

Frequentemente tenho que abrandar o ritmo 1 3,7 

Algumas vezes tenho que abrandar o ritmo 9 33,3 

Sou capaz mas com alguns sintomas 5 18,5 

Não tenho limitações 12 44,4 

Total 27 100,0 

 

 

Item 5 - Absentismo durante os últimos 12 meses 

 

Em relação ao absentismo durante os últimos 12 meses, a maioria dos trabalhadores 

(70,4%) afirmaram não ter faltado nenhum dia ao trabalho e 29,6% afirmaram que faltaram 

no máximo 9 dias (tabela 86). 

 

Tabela 86 - Caracterização do absentismo no último ano. 

Absentismo Frequência Percentagem (%) 

100 – 365 dias 0 0 

25 – 99 dias 0 0 

10 – 24 dias 0 0 

No máximo 9 dias 8 29,6 

Nenhum dia 19 70,4 

Total 27 100,0 

 

 

Item 6 – Prognóstico da capacidade de trabalho para daqui a dois anos 

 

Em relação à questão sobre a capacidade de trabalho para daqui a dois anos, 

77,8% da amostra considera que ―quase de certeza‖ conseguirá realizar a sua actividade 

de trabalho actual daqui a dois anos e 22,2% referem ―talvez‖ (tabela 87). 
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Tabela 87 - Caracterização da capacidade de trabalho para daqui a dois anos. 

Capacidade de tabalho daqui a 2 anos Frequência Percentagem (%) 

Improvável 0 0 

Talvez 6 22,2 

Quase de certeza 21 77,8 

Total 27 100,0 

 

Item 7 - Recursos Psicológicos 

 

Relativamente aos recursos psicológicos, a média da nossa amostra foi de 3,48 

±0,64, numa escala de 0 a 4 pontos (tabela 88). 

 

Tabela 88 - Caracterização dos recursos psicológicos. 

N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

27 2 4 4 3,48 0,64 

 

 

Em relação à questão sobre gostarem das suas actividades habituais do dia-a-dia, 

88,8% responderam ―sempre‖ e ―frequentemente‖ e apenas 11,1% responderam ―algumas 

vezes‖ (tabela 89). 

 

Tabela 89 - Recursos psicológicos - actividades do dia-a-dia. 

Actividades dia-a-dia Frequência Percentagem (%) 

Nunca 0 0 

Raramente 0 0 

Algumas vezes 3 11,1 

Frequentemente 12 44,4 

Sempre 12 44,4 

Total 27 100,0 

 

Em relação à questão sobre sentirem-se activos nos últimos tempos, 48,1% dos 

participantes responderam ―sempre‖, 37% responderam ―frequentemente‖ e 14,8% 

responderam ―algumas vezes‖ (tabela 90). 
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Tabela 90 - Recursos psicológicos - Sentir-se activo. 

Sentir-se activo Frequência Percentagem (%) 

Nunca 0 0 

Raramente 0 0 

Algumas vezes 4 14,8 

Frequentemente 10 37,0 

Sempre 13 48,1 

Total 27 100,0 

 

Em relação à pergunta sobre sentir-se optimista em relação ao futuro, 66,6% 

responderam ―sempre‖ e ―frequentemente‖, 29,6% responderam ―algumas vezes‖ e 3,7% 

responderam ―raramente‖ (tabela 91). 

 

Tabela 91 - Recursos psicológicos - optimista em relação ao futuro. 

Optimismo Frequência Percentagem (%) 

Nunca 0 0 

Raramente 1 3,7 

Algumas vezes 8 29,6 

Frequentemente 9 33,3 

Sempre 9 33,3 

Total 27 100,0 

 

III. Classificação do ICT em função das características sócio-demográficas e 

características do trabalho 

 

Classificação do ICT em função da idade 

 

Através da observação da tabela 60 podemos verificar que o valor do ICT para os 

participantes dos 26-35 anos, é de 45,33±3,21 pontos, ou seja, ―excelente‖ capacidade de 

trabalho, e à medida que a idade vai aumentando os valores do ICT vão diminuindo (tabela 

92). 

Entre as variáveis idade e ICT, existe uma correlação negativa forte (ρ=-0,578; 

p=0,002), ou seja, à medida que a idade aumenta, o valor do ICT diminui. 
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Tabela 92 - Distribuição dos valores de ICT em função dos grupos etários. 

Categorias N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

< 25 anos 4 40 45 44,50 43,50 2,38 

26-35 anos 3 43 49 44 45,33 3,21 

36-45 anos 13 29 46 41 40,31 5,36 

46-55 anos 5 31 42 35 35,40 4,72 

56-65 anos 2 31 37 34 34 4,24 

 

Classificação do ICT em função do IMC 

 

Relativamente ao ICT por categoria do IMC, verificou-se que a categoria pré-

obesidade obteve o valor do ICT mais baixo (38,67±5,90) e a categoria obesidade, grau II, 

obteve o valor do ICT mais alto (41,50±0,71) (tabela 93). 

No entanto, entre as variáveis ICT e IMC não se verificou nenhuma associação (ρ=-

0,085; p=0,674).  

 

Tabela 93 - Distribuição dos valores de ICT em função das categorias do IMC. 

Categorias N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Normal 13 29 49 42 40,92 5,65 

Pré-obesidade 12 31 46 38 38,67 5,90 

Obesidade, 

grau II 
2 41 42 41,50 41,50 0,71 

 

Classificação do ICT em função do estado civil 

 

Relativamente à variável estado civil optou-se por criar dois novos grupos, o 

primeiro que engloba os casados e em união de facto e o segundo os solteiros e 

divorciados. 

O valor médio do ICT obtido pelo grupo solteiro/divorciado foi 41,29±5,94, sendo 

superior ao ICT médio do grupo dos casados/união de facto com 39,50±5,50 (tabela 94). 
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Tabela 94 - Distribuição dos valores de ICT em função do estado civil. 

Estado Civil N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Casado/União facto 20 29 46 41 39,50 5,50 

Solteiro/Divorciado 7 33 49 44 41,29 5,94 

 

Através do teste de Shapiro-Wilk, verificou-se que a distribuição não segue a 

normalidade (p=0,041 e p=0,393). 

Através do teste U de Mann-Whitney, podemos verificar que não existem diferenças 

estatísticamente significativas na pontuação do ICT em função do estado civil (U=56; 

p=0,464). 

 

Classificação do ICT em função das habilitações literárias 

 

Em relação às habilitações literárias, o valor médio do ICT dos participantes com o 

3º ciclo é 37,67±6,08 pontos e com o secundário 41,06±5,21, ambos com uma 

classificação de ―boa‖ capacidade de trabalho (tabela 95). 

O teste de Shapiro-Wilk confirmou-nos a normalidade das variáveis (p=0,138 e 

0,409), não foi verificada a da variável ―médio‖ das habilitações literários, por apenas existir 

um individuo com esta opção. Através do teste t student verificou-se que não existiam 

diferenças estatísticamente significativas em relação às médias do ICT entre os dois 

grupos de habilitações literárias (t=-0,725; p=0,475). 

 

Tabela 95 - Caracterização do ICT em função das habilitações literárias. 

Habilitações 

Literárias 
N Min. Máx. Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

3º Ciclo 9 31 46 38 37,67 6,08 

Secundário 17 29 49 42 41,06 5,21 

 

Classificação do ICT em função da formação 

 

No que diz respeito aos valores do ICT em função da formação, verificou-se que os 

participantes que tiveram formação nos últimos dois anos, têm uma pontuação do ICT 

superior (40,79±5,72) aos que não tiveram formação (38±4,93), ambos com capacidade de 

trabalho ―boa‖ (tabela 96). 
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Foram confirmados os pressupostos de normalidade (p=0,067 e p=0,334) e 

homogeneidade de variâncias (p=0,536) para a variável formação. Através do teste t de 

Student verificou-se que não existem diferenças estatisticamente significativas nas médias 

do ICT entre grupos analisados (t=1,201; p=0,241). 

 

Tabela 96 - Caracterização do ICT em função da formação nos últimos 2 anos. 

Formação N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Sim 19 29 49 42 40,79 5,72 

Não 8 31 44 38,50 38 4,93 

 

Classificação do ICT em função da prática de exercício físico 

 

O grupo de participantes que praticam exercício físico regularmente teve uma 

média de ICT superior (40,79±5,89) aos participantes que não praticam (39,08±5,27) 

(tabela 97). 

Depois de verificados todos os pressupostos de normalidade através do teste de 

Shapiro-Wilk (p=0,075 e 0,399) e pelo teste t de Student (t=0,793; p=0,435) verificou-se 

não existirem diferenças estatísticamente significativas entre as médias do ICT destes dois 

grupos. 

 

Tabela 97 - Classificação do ICT em função da prática de exercício físico. 

Exercício físico N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Sim  29 49 42,50 40,79 5,89 

Não  31 46 40 39,08 5,27 

 

Classificação do ICT em função dos hábitos tabágicos 

 

Relativamente ao ICT em função dos hábitos tabágicos, verificou-se que os não 

fumadores tiveram uma média de ICT superior (42,58±2,15 pontos) em relação aos 

fumadores (39,56±6,95 pontos) e os ex-fumadores (35,33±5,54 pontos) (tabela 98). 
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Tabela 98 - Classificação do ICT em função dos hábitos tabágicos. 

Hábitos tabágicos N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Fumador 9 29 49 38 39,56 6,95 

Não Fumador 12 39 46 42,50 42,58 2,15 

Ex-fumador 6 31 44 33 35,33 5,54 

 

Foram confirmados os pressupostos de normalidade (p=0,560; p=0,924; p=0,095) e 

não confirmados os de homogeneidade de variância (p=0,001). Através do teste de Welch 

(Fw= 4,980; p=0,034) verificou-se que existiam diferenças estatísticamente significativas 

entre a média do ICT e os grupos dos hábitos tabágicos. Para saber entre que grupos 

existiam diferenças estatísticamente significativas fizemos um teste post-hoc, 

nomeadamente um teste de Bonferroni, verificou-se que as diferenças eram entre os 

grupos não fumador e ex-fumadores (p=0,022).  

 

Classificação do ICT em função experiência profissional 

 

Em relação à experiência profissional, o valor do ICT dos formandos é maior, 41,11 

pontos que o dos experientes, 39,39 pontos (tabela 99). 

Depois de verificados os pressupostos de normalidade através do teste de Shapiro-

Wilk (p=0,191 e 0,130) e homogeneidade de variâncias (p=0,099) e pelo teste t de student 

(t=0,753; p=0,459) verificou-se não existirem diferenças estatísticamente significativas 

entre as médias do ICT destes dois grupos. 

 

Tabela 99 - Classificação do ICT em função da experiência profissional. 

Categoria 

profissional 
N Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Experiente 18 39,39 40,00 6,194 

Formando 9 41,11 42,00 4,076 
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Classificação do ICT em função das horas dormidas após o turno 

 

Entre o ICT e o número de horas dormidas após o turno, verificou-se que não 

existia qualquer associação para turno da manhã (ρ=-0,188; p=0,347), tarde (ρ=0,065; 

p=0,748) e noite (ρ=0,007; p=0,979). 

 

Classificação do ICT em função do nível de fadiga  

 

Relativamente ao nível de fadiga quando cedidos à equipa B, verificou-se que hà 

medida que o nível de fadiga aumentava, os valores do ICT diminuíam. Os participantes 

que indicaram ―pouca‖ fadiga tiveram uma média de ICT de 42,50±2,12 pontos, os que 

indicaram ―alguma‖, 40,75±4,57 pontos e os que indicaram ―elevada‖, 38,30±7,35 pontos 

(tabela 100). 

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas nos resultados do 

ICT em função do nível de fadiga da equipa B (Kw=2,478, p=0,752). 

 

Tabela 100 - Classificação do ICT em função no nível de fadiga quando cedido à equipa B. 

Fadiga Equipa B N Min. Máx. Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Pouca 2 41 44 42,50 42,50 2,12 

Alguma 12 33 46 42,50 40,75 4,57 

Elevada 10 29 49 39,50 38,30 7,35 

 

 

Na estação 1, verificou-se que quando os participantes referiram ―pouca‖ fadiga, o 

valor médio do ICT foi 43 pontos, quando referiram ―alguma‖, foi 39,69 pontos e na 

―elevada‖ foi 40,43 pontos (tabela 101). 

Na estação 2, os que referiram ―alguma‖ fadiga (39,29) apresentaram um valor 

médio de ICT menor que os que referiram ―pouca‖(41,63 pontos) (tabela 101). 

Na estação 3, os participantes que indicaram ―alguma‖ fadiga tiveram o valor de ICT 

mais baixo (37,67 pontos) em comparação com os que indicaram ―pouca‖ (42,43 pontos) e 

―elevada‖ (41,60 pontos) (tabela 101). 

Na estação 4, à medida que o nível de fadiga foi aumentando, os valores do ICT 

foram diminuindo. O nível ―nenhuma‖ teve 40,50 pontos, ―pouca‖ teve 40,09 pontos e 

―alguma‖ teve 39,33 pontos (tabela 101). 
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Tal como na estação anterior também , na estação 5 hà medida que o nível de 

fadiga foi aumentando, os valores do ICT foram diminuindo. O nível ―nenhuma‖ teve 40,50 

pontos, ―pouca‖ teve 40,40 pontos e ―alguma‖ teve 39,14 pontos (tabela 101). 

Também na estação 6, à medida que o nível de fadiga foi aumentando, os valores 

do ICT foram diminuindo. O nível ―pouca‖ teve 42,63 pontos, ―alguma‖ teve 39,67 pontos e 

―elevada‖ fadiga teve 35 pontos (tabela 102). 

Na estação 7, à medida que o nível de fadiga foi aumentando, os valores do ICT 

foram diminuindo. O nível ―nenhuma‖ teve 40,50 pontos, ―pouca‖ teve 40,17 pontos e 

―alguma‖ fadiga teve 38 pontos (tabela 102). 

Na estação 8 aconteceu precisamente o contrário das restantes, à medida que o 

nível de fadiga aumentou, também os valores de ICT aumentaram. O nível ―nenhuma‖ teve 

36 pontos, ―pouca‖ teve 40,38 pontos e ―alguma‖ fadiga teve 40,63 pontos (tabela 102). 

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas no ICT em função 

do nível de fadiga nas diferentes estações (estação 1:Kw=4,038; p=0,435); (estação 

2:Kw=5,521; p=0,195); (estação 3: Kw=2,798; p=0,465); (estação 4: Kw=0,187; p=0,911); 

(estação 5: Kw=0,765; p=0,900); (estação 6: Kw=4,734; p=0,172); (estação 7: Kw=0,851; 

p=0,678); (estação 8: Kw=2,024; p=0,337). 

 

Tabela 101 – Classificação do ICT em função do nível de fadiga nas estações. 

Estação 
Nível 

Fadiga 
N Min. Máx. 

Median

a 
Média 

Desvio 

Padrão 

1 

Pouca 3 41 44 44 43 1,73 

Alguma 14 31 46 42 39,69 6,01 

Elevada 8 31 49 40 40,43 5,65 

2 
Pouca 8 34 46 44 41,63 4,63 

Alguma 16 31 49 40 39,29 5,93 

3 

Pouca 7 34 46 44 42,43 4,04 

Alguma 14 29 46 37 37,67 6,68 

Elevada 5 38 49 40 41,60 4,28 

4 

Nenhuma 2 37 44 40,50 40,50 4,95 

Pouca 11 31 46 42 40,09 5,70 

Alguma 14 29 49 40 39,33 6,29 

5 

Nenhuma 2 37 44 40,50 40,50 4,95 

Pouca 16 29 49 42 40,40 6,17 

Alguma 8 31 45 40 38,14 5,84 
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Tabela 102 - Classificação do ICT em função no nível de fadiga nas estações (cont.) 

Estação 
Nível 

Fadiga 
N Min. Máx. 

Median

a 
Média 

Desvio 

Padrão 

6 

Pouca 8 34 46 44 42,63 3,78 

Alguma 12 31 49 40 39,67 6,20 

Elevada 5 29 40 35,50 35,00 5,83 

7 

Nenhuma 2 37 44 40,50 40,50 4,95 

Pouca 19 29 46 41,50 40,17 5,53 

Alguma 5 31 49 39 38 7,48 

8 

Nenhuma 4 29 44 35,50 36 6,27 

Pouca 13 31 46 41 40,38 4,87 

Alguma 8 31 49 42 40,63 6,74 

 

Classificação do ICT em função do desempenho 

 

Depois de verificados os pressupostos de normalidade, verificou-se pela correlação 

de Pearson que não existia uma associação entre os valores médios do ICT e o nível de 

desempenho (r=0,284; p=0,150). 

 

IV. Caracterização do ICT em função das sub-escalas COPSOQ 

 

Para analisar a relação entre o ICT e o COPSOQ optou-se pelo teste rô de 

Spearman pois a amostra é inferior a 30 (tabelas 103, 104, 105). 

As sub-escalas ―Saúde‖ (ρ=-0,695; p=0,000), ―previsibilidade‖ (ρ=-0,566; p=0,002), 

―qualidade da liderança‖ (ρ=-0,426; p=0,027), ―significado do trabalho‖ (ρ=-0,580; p=0,002), 

―compromisso face ao local de trabalho‖ (ρ=-0,474; p=0,013) e ―satisfação no trabalho‖ (ρ=-

0,463; p=0,015) apresentaram uma correlação negativa, moderada ou forte, com o ICT 

(tabela 103,104,105). 

Como nestas sub-escalas o valor mais alto corresponde ao pior resultado, quando 

nas sub-escalas ―previsibilidade‖, ―qualidade de liderança‖, ―significado do trabalho‖, 

―compromisso face ao local de trabalho‖, ―satisfação no trabalho‖ e ―saúde‖ os resultados 

são piores, o valor do ICT também é mais baixo. 
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Tabela 103 - Caracterização das subescalas do COPSOQ, em que o valor mais baixo corresponde aos 

piores resultados em função do ICT. 

Sub-escala N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p-value 

Exigências Quantitativas 27 0,076 0,708 

Ritmo Trabalho 27 0,192 0,337 

Exigências Cognitivas 27 - 0,214 0,283 

Exigências Emocionais 27 0,038 0,852 

Conflitos Laborais 27 0,255 0,200 

Confiança Horizontal 27 0,261 0,189 

Insegurança Laboral 27 0,287 0,147 

Conflito Trabalho-Familia 27 0,338 0,085 

Problemas em Dormir 27 0,374 0,054 

Burnout 27 0,264 0,183 

Stress 27 0,061 0,762 

Sintomas Depressivos 27 0,121 0,547 

 

 

Tabela 104 - Caracterização das subescalas do COPSOQ, em que o valor mais alto corresponde aos 

piores resultados em função do ICT. 

Sub-escala N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p-value 

Influência no Trabalho 27 0,140 0,485 

Possibilidades de 

Desenvolvimento 
27 - 0,159 0,427 

Previsibilidade 27 - 0,566 0,002 

Transparência Papel Laboral 27 - 0,201 0,314 

Recompensas 27 - 0,119 0,553 

Apoio Social Colegas 27 - 0,079 0,696 

Apoio Social Superiores 27 - 0,215 0,281 

Comunidade Social Trabalho 27 - 0,105 0,603 

Qualidade da Liderança 27 - 0,426 0,027 

Confiança Vertical 27 - 0,168 0,402 
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Tabela 105 - Caracterização das subescalas do COPSOQ, em que o valor mais alto corresponde aos 

piores resultados em função do ICT (cont.) 

Sub-escala N 
Rô de Spearman 

(ρ) 
p-value 

Justiça e Respeito 27 - 0,286 0,148 

Auto-Eficácia 27 - 0,261 0,188 

Significado do Trabalho 27 - 0,580 0,002 

Compromisso face ao local 

de trabalho 
27 - 0,474 0,013 

Satisfação no Trabalho 27 - 0,463 0,015 

Saúde 27 - 0,695 0,000 

 

4.3. Entrevistas 

 

Depois de feita a análise de conteúdo, abaixo estão apresentados os resultados 

mais importantes encontrados: 

Relativamente à profissão de serralheiro, 95,83% (n=23) gostam da profissão: 

As características que mais gostam, são o facto de serem variadas (41,67%, n=10), 

serem um desafio (29,17%) e terem que resolver problemas (20,83%, n=5). 

A tarefa que mais gostam são os ajustes, no geral, facas ou punções (20,83%, 

n=5). 

O que gostam menos é a falta de organização (16,67%, n=4) e muita burocracia 

(12,50%, n=3). 

As tarefas que menos gostam são copiar ao alto (16,67%, n=4) e as pinturas 

(12,50%, n=3). 

As maiores dificuldades na execução das tarefas é a desorganização das equipas 

(12,50%, n=3). 

Os motivos para terem dificuldades são: falta de experiência (16,67%, n=4), falta de 

informação e comunicação (16,67%, n=4), falta de material (25%, n=6), devido às 

exigências físicas do trabalho (29,17%, n=7) e das posturas adoptadas (16,67%, 

n=4). 

As estratégias para resolverem essas dificuldades são: pedirem ajuda aos colegas 

(37,50%, n=9) e encontrar a melhor forma de fazer o trabalho (29,17%, n=7). 

Relativamente às tarefas que causam mais fadiga, 41,67% (n=10) indicaram trabalhar com 

ferramentas que emitem vibrações, como, por exemplo, rebarbadoras, 25% (n=6) quando 

têm que trabalhar acima dos ombros, 16,67% (n=4) na manipulação manual de cargas, 
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41,67% (n=10) quando têm que trabalhar com flexão do tronco e 20,83% (n=5) quando o 

trabalho é repetitivo. 

Das exigências físicas da actividade, 70,83% (n=17) afirmam que existem. 

Nomeadamente na manipulação manual de cargas (16,67%, n=4) e no trabalho 

repetitivo (12,5%, n=3). 

As tarefas mais exigentes fisicamente são: montar cunhos (25%, n=6), meter 

colunas (20,83%, n=5) e copiar ao alto (25%, n=6). 

As estratégias para minimizar essas exigências são: encontrar a melhor postura 

dentro do possível para fazer o trabalho (20,83%, n=5), dividir o trabalho com um 

colega (16,67%, n=4) e fazer pausas (25%, n=6). 

Em relação às posturas penosas, 16,67% (n=4), referiram que trabalhavam 

com um apoio para os joelhos.  

Nos movimentos repetitivos, 54,17% (n=13) faziam pausas, 16,67% (n=4) 

que alternam de membro superior e 16,67% (n=4) que organizam o trabalho 

de forma a dosear as exigências.  

Nas tarefas com precisão 33,33% (n=8), aumentam o nível de atenção e 

20,83% (n=5) serem mais cuidadosos.  

Nas tarefas de força, 79,17% (n=19) utilizam meios de equipamentos 

auxiliares, 50% (n=12) utilizam alavancas e 33,33% (n=8) pedem auxílio a 

um colega.  

Nas tarefas de movimentação manual de cargas, 100% utilizam meios de 

equipamentos auxiliares e 33,33% (n=8) fazem-no manualmente. 

Relativamente às exigências mentais da actividade, 41,67% (n=10) consideram que 

existem.  

Dos trabalhadores, 75% (n=18) consideraram que existiam exigências ao nível da 

atenção, 12,5% (n=3) na resolução de problemas e 12,5% (n=3) relacionadas com 

as competências/experiência. 

As tarefas mentalmente mais exigentes foram: 25%(n=6) nos trabalhos de precisão 

e 20,83% (n=5) quando vão à prensa. 

As estratégias utilizadas para diminuir estas exigências foram: aumentar o nível de 

concentração/atenção (37,5%, n=9), planear antes de fazer (20,83%, n=5), 

consultar os colegas (12,5%, n=3) e ser paciente (12,5%, n=3). 

Em relação ao material, 37,5% (n=9) dizem que têm o material disponível para fazerem o 

seu trabalho e 20,83% (n=5) que não. 

Quanto às implicações que a falta de material tem no trabalho, 54,17% (n=13) 

dizem que causa atrasos e 29,17% (n=7) que não o conseguem fazer. 
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Nas formas que encontraram para resolver esta situação, os trabalhadores 

referiram que pedem ajuda aos colegas (66,67%, n=16) ou improvisam (41,67%, 

n=10). 

No que diz respeito ao ambiente térmico no verão, 62,5% (n=15) indicaram que a 

temperatura é muito elevada e 41,67% (n=10) que o sistema de refrigeração não funciona. 

 Dos participantes, 75% (n=18) dizem sentir desconforto devido à elevada 

temperatura. 

As implicações que estas elevadas temperaturas têm na realização do seu trabalho, 

37,5% (n=9) disseram que se sentem mais cansados, 29,17% (n=7) que têm menos 

desempenho e 20,83% (n=5) que têm que fazer mais pausas e têm menos vontade 

para trabalhar. 

Como estratégias adoptadas para minimizar essa elevada temperatura, indicaram, 

50% (n=12) que bebem mais água, 37,5% (n=9) fazem mais pausas e 16,67% 

(n=4) que não podem fazer nada. 

Das pausas, 29,17% (n=7) dos trabalhadores indicaram que fazem duas e 25%(n=6) que 

fazem pausas dependendo do trabalho. 

A duração destas pausas é entre 5 a 10 minutos, referidas por 79,17%(n=19) dos 

participantes. 

O trabalhadores indicaram que têm que fazer interrupções no trabalho (62,5%, n=15), 

54,17% (n=13) disseram por vezes, 29,17% (n=7) que era raro e 20,83%(n=5) que é 

frequente. 

O trabalho em equipa é referido por 85,5% (n=21) dos trabalhadores. 

Dos participantes, 95,83% (n=23) dizem que têm o apoio dos colegas. 

Em relação a quando pedem apoio dos colegas, 91,67% (n=22) dizem que quando 

têm falta de experiência, 45,83% (n=11) quando existem exigências físicas e 25% 

(n=6) quando têm dificuldades ou problemas que não conseguem solucionar 

sozinhos.  

No que diz respeito à satisfação no trabalho, 87,5% dos trabalhadores estão satisfeitos. 

Como razões para isto, apontam gostarem do trabalho que fazem, 66,67% (n=16), 

ser um desafio, 29,17% (n=7), sentirem-se realizados, 12,5% (n=3) e terem 

possibilidades de desenvolvimento. 

Relativamente a sentirem que o seu trabalho é reconhecido pela direcção, 54,17% (n=13) 

dizem que sim, 29,17% (n=7) dizem que não e 25% (n=6) não sabem. No reconhecimento 

pelo especialista, 91,67% (n=22) dizem que existe e pelo team leader, 75% (n=18) também 

dizem que existe. 

Na partilha de problemas com a chefia, 66,67% (n=16) dizem que partilham os seus 

problemas. 
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Dos trabalhadores, 58,33% (n=14) dizem que partilham quando têm dificuldades, 

20,83% (n=5) quando há falta de organização e 16,67% (n=4) quando há falta de 

material. 

Nas questões de saúde, 70,83% (n=17) disseram que não tinham problemas de saúde e 

16,67% (n=4) disseram que têm problemas nas costas. 

As estratégias utilizadas para combater esses problemas de saúde são: 8,33% 

(n=2) protegerem os joelhos, alternar entre braços e pedirem ajuda, 12,5% (n=3) 

realizar o trabalho de modo a que não se prejudiquem. 

Em relação a sentirem regularmente algum tipo de dor, 70,83% (n=17) dizem que 

não sentem, dos que sentem, 12,5% (n=3) dizem que é nos joelhos ou articulações 

e 8,33% (n=2) na coluna. 

Como estratégias para lidar com essa dor que sentem regularmente, 12,5% (n=3) 

disseram que não existia forma ou faziam massagens e 8,33% (n=2) que tentavam 

não ultrapassar os seus limites. 

Relativamente ao ritmo de trabalho, 33,33% (n=8) dizem que é normal e 12,5% (n=3) que 

depende do trabalho que têm. 

Sobre a questão se já tiveram que abrandar o ritmo de trabalho, 54,17% (n=13) 

disseram que o tinham feito e 33,33% (n=8) que não. 

Nos motivos porque tiveram que abrandar o ritmo de trabalho, 29,17% (n=7) 

disseram que por terem pouco trabalho e 33,33% (n=8) devido ao cansaço. 

No que diz respeito às condições de trabalho, 70,83% (n=17) acham que são boas. 

Como pontos positivos destaca-se que 48,15% (n=13) disseram que têm as 

condições necessárias para executar o seu trabalho e como pontos negativos, 

16,67% (n=4) disseram a falta de algum material e 8,33% (n=2) as más condições 

do ambiente térmico no verão. 

Questionados sobre a forma como as condições de trabalho os influenciam, 29,17% 

(n=7) referiram que têm mais produtividade quando têm boas condições. 

Na questão sobre como se podia melhorar as condições de trabalho, 20,83% (n=5) 

referiram melhorar a climatização no verão, 16,67% (n=4) equipamentos mais 

modernos, 12,5% (n=3) terem mais pórticos, mais material ou alterar a forma como 

se fazem algumas tarefas nomeadamente a colocação das colunas, 8,33%(n=2) 

terem bancadas com tornos e o fornecedor melhorar a forma como executa as 

ferramentas. 
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5. Discussão dos Resultados 

 

De seguida será apresentada a discussão dos resultados que foram apresentados 

no capítulo anterior. 

5.1. Discussão das características sócio-demográficas 

A média de idade dos colaboradores deste estudo foi de 39,93±10,38 anos, sendo 

este valor inferior em comparação com os resultados dos estudos estrangeiros na Industria 

petroquímica (40,2 anos±1,02) (Mazloumi, 2012), na Industria de óleo (46 anos) (Bresic et 

al, 2007) e de Bugajska et al (2005) (40,07 anos±10,63), superior em comparação com o 

estudo feito a trabalhadores industriais do sector dos materiais de escritório (34,8 

anos±8,28) (Costa et al, 2012), estudo brasileiros em várias áreas (34,1 anos±11) 

(Monteiro et al, 2011), estudo no sector eléctrico (36,8 anos±8) (Martinez,2007), estudo 

feito em PME’s da Tailândia (33,3 anos±7,9) (Kaewboonchoo et al, 2011) e estudo feito na 

indústria têxtil (masculinos diurnos (MD):31,8 anos±7 e masculinos nocturnos (MN): 32,9 

anos±5,6) (Metzner,2001). Em relação aos estudos na população portuguesa também a 

média de idade foi inferior ao de Cardoso (2012) (42,64 anos±8,99) e de Pereira (2006) 

(43,68 anos±10,79). 

O valor médio do IMC da nossa amostra foi de 25,82±3,79 Kg/m2, que corresponde 

a uma classificação de pré-obesidade. Este valor foi inferior ao estudo estrangeiro na 

Industria Petroquímica (26,02 Kg/m2) (Mazloumi, 2012) e ao estudo feito em PME’s da 

Tailândia (23,7±3,8 Kg/m2) (Kaewboonchoo et al, 2011). 

O estado civil da nossa amostra foi quase maioritariamente ―casado‖ (44,4%), o que 

está de acordo com outros dois estudos portugueses, no sector da higiene pública (66,7%) 

(Dionísio, 2013), nos serviços municipalizados e de controlo de tráfego (53,9%) (Cardoso, 

2012), na indústria têxtil (74,8%) (Pereira, 2006) e num estudo feito em diferentes áreas 

(60,2%) (Silva, 2011) em relação aos estudos estrangeiros, está de acordo com um estudo 

feito numa indústria petroquímica (Mazloumi, 2012), um estudo no sector eléctrico (75,2%) 

(Martinez,2007) e com um estudo brasileiro feito em várias áreas (58,3%) (Monteiro et al, 

2011). 

Em relação às habilitações literárias, 63% da nossa amostra tem o ensino 

secundário completo o que está de acordo com um estudo português nos serviços 

municipalizados e no controlo de tráfego (48,2%) (Cardoso, 2012), sendo as habilitações 

superiores ao estudo português no sector da higiene pública (33,3% com o 3ºciclo) 
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(Dionísio,2013) e na indústria têxtil (20,9% com o 3º ciclo) (Pereira, 2006) e inferior a um 

estudo estrangeiro numa indústria petroquímica (ensino universitário) (Mazloumi, 2012). 

Quanto à prática de exercício físico, 51,9% dos participantes disseram que praticam 

exercício físico o que contraria o estudo português no sector da higiene pública (Dionísio, 

2013) em que 64,70% não praticam exercício físico. Talvez devido à nossa amostra ter um 

trabalho muito físico, sinta a necessidade de se preparar fisicamente no dia-a-dia. 

Em relação aos estudos estrangeiros, a nossa percentagem é inferior ao estudo no 

sector eléctrico (71,6%) (Martinez,2007) e superior ao das PME’s da Tailândia (24,7%) 

(Kaewboonchoo et al, 2011) e ao da indústria têxtil (MD: 44,4% e MN:16,7% 

(Metzner,2001). 

Nos hábitos tabágicos, da nossa amostra, 44,4% são não fumadores o que vai ao 

encontro dos resultados obtidos num estudo português no sector da higiene pública 

(Dionísio, 2013), com 54,9% de não fumadores.  

 

5.2. Discussão das características do trabalho 

 

5.2.1. Exigências da actividade 

Relativamente às exigências da actividade, 70,4% responderam no questionário 

que são mistas e 22,2% físicas. Estes dados estão de acordo com os resultados das 

entrevistas, em que 70,83% dizem que existem exigências físicas e 41,67% mentais. 

5.2.2. Ambiente do posto de trabalho 

No questionário, 62,9% da nossa amostra disseram que o ambiente térmico no 

verão era muito incomodativo ou incomodativo. Estes resultados estão de acordo com as 

entrevistas, em que 62,5% disse que a temperatura era muito elevada.  

 

5.3. Discussão dos resultados do COPSOQ 

 

5.3.1. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ 

Os resultados do COPSOQ nas sub-escalas em que o valor mais baixo 

corresponde a piores resultados, as sub-escalas com valores críticos foram: as exigências 

cognitivas (2,15) e a Insegurança laboral (2,11). As sub-escalas com melhor pontuação 

foram: Problemas em dormir (3,83), Burnout (3,69), Stress (3,76) e Sintomas depressivos 

(4,17). 
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No estudo realizado em Portugal por Cardoso (2012) nos serviços municipalizados 

e de controlo de tráfego, as ―exigências cognitivas‖ e ―insegurança laboral‖ também foram 

valores críticos. No de Dionísio (2013) no sector de higiene pública, as sub-escalas 

―Problemas em dormir‖, ―Burnout‖ e ―Stress‖ apresentaram as melhores pontuações, tal 

como no presente estudo 

No estudo de Fernandes da Silva et al (2006) em vários sectores de actividade, 

também a sub-escala ―exigências cognitivas‖ foi um valor crítico na população portuguesa. 

Nas sub-escalas em que o valor mais alto corresponde a piores resultados, não 

foram identificadas sub-escalas com valores críticos. As sub-escalas com melhor 

pontuação foram: Possibilidades de desenvolvimento (1,78), Transparência do papel 

laboral (1,84), Recompensas (2,20), Apoio social dos colegas (2,22), Comunidade Social 

no Trabalho (1,62), Confiança vertical (2,22), Auto-eficácia (2,07), Significado do trabalho 

(1,68), Satisfação no trabalho (2,12). 

No estudo de Cardoso (2012), as sub-escalas ―Transparência do papel laboral‖, 

―Recompensas‖, ―Comunidade social no trabalho‖, ―Confiança vertical‖, ―Auto-eficácia‖ e 

―Significado do trabalho‖ tiveram bons resultados. No de Dionísio (2013), foram as sub-

escalas: ―Previsibilidade‖, ―Transparência do papel laboral‖, ―Recompensas‖, ―Comunidade 

social no trabalho‖, ―Confiança vertical‖ e ―Auto-eficácia‖ que tiveram os melhores 

resultados. 

No de Fernandes da Silva et al (2006), as sub-escalas ―Possibilidades de 

desenvolvimento‖, ―Transparência do papel laboral‖, ―Recompensas‖, ―Comunidade social 

do trabalho‖, ―Auto-eficácia‖ e ―Significado do trabalho‖ tiveram melhores resultados , tal 

como no presente estudo. 

 

5.3.2. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função das características 

sócio-demográficas e características do trabalho 

 

I. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função da idade 

Nas sub-escalas em que o valor mais baixo corresponde a piores resultados 

encontraram-se diferenças estatisticamente significativas, entre os dois grupos para a sub-

escala ―exigências cognitivas‖. No grupo com menos de 45 anos os piores resultados 

foram nas sub-escalas ―exigências cognitivas‖ e ―Insegurança laboral‖ e nos com mais de 
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45 anos na ―insegurança laboral‖, o grupo com mais de 45 anos referem sentir maior 

insegurança laboral. 

Os trabalhadores com menos de 45 anos, percepcionam mais stress que os com 

mais de 45 anos. E os com mais de 45 anos percepcionam mais problemas em dormir e 

sintomas depressivos que os mais novos. 

Na comparação dos nossos resultados com os de Cardoso (2012), verificou-se que 

também a sub-escala ―insegurança laboral‖ obteve piores resultados, mas ao contrário do 

nosso estudo, em ambos os grupos tiveram piores valores na sub-escala ―exigências 

cognitivas‖. 

No estudo de Dionísio (2013) também o stress é mais percepcionado pelo grupo 

com menos de 45 anos. 

Nas sub-escalas em que o valor mais alto corresponde a piores resultados 

encontraram-se diferenças estatisticamente significativas nas sub-escalas ―possibilidades 

de desenvolvimento‖, ―recompensas‖, ―qualidade da liderança‖ e ―saúde‖. Em ambos os 

grupos não foram encontrados sub-escalas com piores resultados.  

Os trabalhadores com mais de 45 anos, percepcionam menos possibilidades de 

desenvolvimento, transparência do papel laboral, apoio social dos colegas, comunidade 

social no trabalho e significado do trabalho, que os que têm menos de 45 anos. 

No estudo de Cardoso (2012), ao contrário do nosso, os trabalhadores com mais de 

45 anos apresentaram melhores resultados na percepção do trabalho. 

 

5.3.3. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função do género 

A nossa amostra foi constituída exclusivamente por trabalhadores do género 

masculino. As sub-escalas ―exigências cognitivas‖ e ―insegurança laboral‖ foram as únicas 

a obter piores resultados. De acordo com os estudos de Cardoso (2012) e de Dionísio 

(2013) em relação ao género masculino também tiveram piores valores. No estudo de 

Fernandes da Silva et al (2006) apenas a sub-escala ―exigências cognitivas‖ teve pior 

valor.  
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5.3.4. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função da fadiga 

As sub-escalas ―exigências quantitativas‖ e ―ritmo de trabalho‖ correlacionaram-se 

forte e negativamente com a fadiga, ou seja, à medida que os valores destas sub-escalas 

diminuem, os valores da fadiga aumentam.  

Quanto maiores as exigências quantitativas e o ritmo de trabalho, mais fadiga os 

participantes referem. 

 

5.3.5. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função do desempenho 

As sub-escalas ―exigências cognitivas‖ e ―exigências emocionais‖ apresentaram 

uma correlação com o desempenho, à medida que estas aumentam, o desempenho 

diminui. 

Quando o ―apoio social dos superiores‖, ―o significado do trabalho‖ e o 

―compromisso face ao local de trabalho‖ é menor, o desempenho diminui. 

 

5.3.6. Caracterização das sub-escalas do COPSOQ em função da experiência 

profissional 

Nas duas categorias profissionais, formandos e experientes, as sub-escalas 

―exigências cognitivas‖ e ―insegurança laboral‖ tiveram piores resultados. Em ambas as 

sub-escalas no grupo dos formandos os valores foram piores que nos dos experientes. 

O grupo dos formandos tem um maior compromisso face ao local de trabalho em 

comparação com os experientes. 

 

5.4. Discussão dos resultados do ICT 

 

5.4.1. Classificação geral do ICT 

A nossa amostra obteve a pontuação média de 39,96±5,56 pontos no ICT, que 

corresponde à categoria de ―Boa‖ capacidade de trabalho. Em comparação com estudos 

estrangeiros, este valor foi superior ao estudo feito na indústria petroquímica (39,1 pontos) 

(Mazloumi, 2012), ao estudo na industria do óleo (39,7 pontos) (Bresic et al, 2007) e 

inferior ao estudo a trabalhadores industriais de material de escritório (40,27) (Costa et al, 

2012), ao estudo no sector eléctrico (41,8 pontos) (Martinez (2007), ao de Metzner (2001) 
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(Homens diurno: 42,1 pontos; homens nocturno: 45,5 pontos), ao de Bugajska et al (2005) 

(41,5 pontos) e ao estudo em PME’s na Tailândia (40,7 pontos) (Kaewboonchoo et al, 

2011). Em comparação com os resultados dos estudos portugueses esta média foi inferior 

ao estudo no sector da higiene pública (42,88 pontos) (Dionísio, 2013) e ao estudo nos 

serviços municipalizados e de controlo de tráfego (41,23 pontos) (Cardoso, 2012) e 

superior ao estudo na indústria têxtil de Pereira (2006) (38,06 pontos). 

Na distribuição por categorias, 25,9% dos colaboradores apresentaram uma 

―moderada‖ capacidade para o trabalho, 40,7% uma ―boa‖ capacidade para o trabalho e 

33,3% ―excelente‖. Nenhum participante se classificou na categoria fraca. 

Comparativamente com os estudos estrangeiros, na indústria petroquímica (Mazloumi, 

2012), na categoria ―moderada‖ (32,9%), na indústria de material de escritório (Costa et al, 

2012), na categoria ―boa‖ (52%) e no estudo de Bugajska et al (2005) nas categorias 

―excelente‖ (43,81%), ―boa‖ (41,81%) e ―fraca‖ (1,20%), os valores foram superiores ao do 

nosso estudo. No estudo de Monteiro et al (2011) em várias áreas, a categoria ―excelente‖, 

―boa‖ e ―fraca‖ foram superiores à nossa (42,4%, 43,2% e 1,3% respectivamente) e a 

―moderada‖ inferior (13,1%). 

Em comparação com estudos portugueses no estudo do sector da higiene pública 

(Dionísio, 2013), 47,5% dos cantoneiros e 81,8% dos motoristas apresentaram uma 

capacidade para o trabalho superior à nossa na categoria ―excelente‖, no estudo nos 

serviços municipalizados e controlo de tráfego (Cardoso, 2012) a percentagem da 

categoria ―excelente‖ (39,9%) e ―boa‖ (42%) foi superior aos nossos resultados. No estudo 

feito por Silva (2011) em várias áreas e de Pereira (2006) na indústria têxtil, na categoria 

de ―excelente‖, ―boa‖ e ―moderada‖ os valores foram inferiores aos nossos. A categoria 

―fraca‖ de Pereira (2006) foi superior à nossa (8,7%). 

5.4.2. O ICT em função das características sócio-demográficas 

 

I. O ICT em função da idade 

Verificou-se um aumento do ICT até ao grupo etário dos 26 aos 35 anos, a partir 

deste grupo os valores do ICT foram diminuindo. Entre as variáveis idade e ICT, existia 

uma correlação negativa forte (r=-0,578; p=0,002), ou seja, à medida que a idade aumenta, 

o valor do ICT diminui.  

No trabalho desenvolvido por Costa e Sartori (2007), na área da saúde, indústrias e 

construção civil, também se verificou um aumento do ICT até aos 35 anos e a partir daí um 

decréscimo.  
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No estudo realizado na indústria petroquímica por Mazloumi (2012), por Monteiro 

(2011) em várias áreas, verificaram, tal como no nosso estudo, que há medida que a idade 

aumenta, os valores do ICT diminuem.  

Costa et al. (2012) que verificou que o grupo mais jovem masculino apresentou 

melhor capacidade de trabalho que os restantes grupos. No estudo de Monteiro et al 

(2011), as maiores percentagens de ―excelente‖ e ―boa‖ capacidade de trabalho verificou-

se no grupo com mais de 20 anos e as maiores percentagens de ―moderada‖ e ―fraca‖ 

capacidade de trabalho, no grupo entre 50 e 79 anos. No estudo de Kaewboonchoo et al 

(2011), nos homens, o ICT aumentou até aos 39 anos, diminuiu até aos 44 anos e depois 

voltou a aumentar a partir dos 45 anos, segundo o autor isto poderá ser devido aos 

participantes masculinos serem mais novos e tinham menos problemas físicos 

relacionados com a idade. 

Comparativamente com os estudos portugueses no estudo dos serviços 

municipalizados e controlo de tráfego também se verificou esta correlação (Cardoso, 2012) 

e na indústria têxtil (Pereira, 2006) contrariamente ao estudo no sector da higiene pública 

(Dionísio, 2013), apesar do ICT no grupo etário mais velho ter sido pior. 

Segundo Sluiter (2006), a idade é um factor determinante no declínio das funções 

fisiológicas que estão ligadas à perda da capacidade funcional para as actividades que 

requerem maior exigência física, como é o caso do nosso estudo. 

 

II. O ICT em função do IMC 

Entre as variáveis ICT e IMC não se verificou nenhuma associação (ρ=-0,085; 

p=0,674) no nosso estudo, no entanto, a categoria pré-obesidade obteve o valor do ICT 

mais baixo (38,67). Apesar de não existir uma prevalência de obesidade nesta amostra, 

este aspecto deve ser considerado, uma vez que a obesidade afecta a capacidade cardio-

respiratória e músculo-esquelética e de favorecer o aumento de doenças crónicas como 

cardiopatias, o diabetes e a depressão, alterações no peso podem representar um risco ou 

limitação para o desempenho de actividades com exigências físicas (Martinez et al, 2007). 

No entanto, no estudo realizado por (Martinez et al, 2009) verificaram que existia 

uma correlação negativa com o IMC, ou seja, à medida que o IMC aumentava, sendo pior, 

o ICT diminuía, sendo também pior. 
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III. O ICT em função do estado civil 

O valor médio do ICT obtido pelo grupo solteiro/divorciado foi 41,29, sendo superior 

ao ICT médio do grupo dos casados/união de facto com 39,50, mas os resultados não 

foram estatisticamente significativos.  

Estes resultados estão de acordo com outros estudos nacionais, em que o ICT do 

grupo dos casados/união de facto foram inferiores ao grupo solteiro/divorciado, apesar de 

ambos satisfatórios de Dionísio (2013), de Cardoso (2012) e de Pereira (2006).  

 

IV. O ICT em função das habilitações literárias e formação 

Em relação às habilitações literárias, o valor médio do ICT dos participantes com o 

3º ciclo foi 37,67pontos e com o secundário 41,06, ambos com uma classificação de ―boa‖ 

capacidade de trabalho. 

Comparando os nossos resultados com outros estudos nacionais verificou que, 

quanto maior o nível de escolaridade, melhor o ICT (Cardoso, 2012 e Pereira, 2006). 

Um estudo na indústria petroquímica demonstrou que o ICT é influenciado pelas 

habilitações literárias e que as pessoas que têm mais habilitações literárias têm melhores 

oportunidades sociais, económicas e de emprego e por isso, uma melhor capacidade de 

trabalho e saúde (Mazloumi, 2012). 

Os participantes que tiveram formação nos últimos dois anos, tiveram valores de 

ICT superiores (40,79) em comparação com quem não teve (38), sendo esta diferença que 

quase três pontos. 

 

V. O ICT em função da actividade física 

O grupo de participantes que praticam exercício físico regularmente teve uma 

média de ICT superior (40,79) aos participantes que não praticam (39,08), o mesmo 

aconteceu no estudo realizado por (Dionísio, 2013), mas as diferenças não foram 

estatisticamente significativas. 

No estudo realizado por (Martinez et al, 2009) no sector eléctrico, verificou-se que 

existia uma correlação positiva entre o ICT e a actividade física, ou seja, quanto maior a 

prática de exercício físico, melhor o resultado do score do ICT. 
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VI. O ICT em função dos hábitos tabágicos 

Em relação ao ICT em função dos hábitos tabágicos, verificou-se que os não 

fumadores tiveram uma média de ICT superior (42,58) em relação aos fumadores (39,56) e 

os aos ex-fumadores (35,33), verificando-se que existiam diferenças estatisticamente 

significativas (p=0,034). 

Em comparação com o estudo de (Dionísio, 2013) estes resultados foram 

contraditórios, uma vez que nesse estudo, os ex-fumadores tiveram um valor de ICT mais 

elevado (46,60). 

 

5.5. Relação entre a capacidade para o trabalho e os factores de risco 

psicossociais 

Verificou-se que existia uma correlação entre o ICT e as sub-escalas ―saúde‖, 

―previsibilidade‖, ―qualidade da liderança‖, ―significado do trabalho‖, ―compromisso face ao 

local de trabalho‖ e ―satisfação no trabalho‖.  

Quanto melhor for a percepção da saúde, melhor será a média do ICT, quando pior 

é a percepção da previsibilidade, qualidade da liderança, significado do trabalho, 

compromisso face ao local de trabalho e satisfação do trabalho, pior será a média do ICT. 

    Também no estudo de Cardoso (2012), verificou-se uma correlação com a sub-

escala saúde e o ICT, assim como nas sub-escalas ―significado do trabalho‖ e ―satisfação 

no trabalho‖. 

 No estudo estrangeiro de Nübling et al (2006), foi identificada a correlação entre a 

capacidade para o trabalho e a sub-escala ―saúde‖. 
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6. Propostas de intervenção 

Na sequência da análise dos resultados obtidos, apresentam-se um conjunto de 

medidas dirigidas à organização do trabalho, às condições e exigências de trabalho e as 

individuais com o objectivo de melhorar ou manter uma boa capacidade de trabalho: 

1. Medidas organizacionais: 

a. Desenvolvimento de um sistema de comunicação eficiente que permita a 

todos os trabalhadores ter conhecimento dos objectivos pretendidos, ordens 

de trabalho, mudanças no trabalho, definição clara de tarefas e funções, etc; 

b. Favorecer o envolvimento dos trabalhadores, principalmente dos mais 

experientes em como se deverá executar determinada tarefa ou atingir 

determinado objectivo; 

c. Atribuição de tarefas aos trabalhadores mais experientes deve incluir um 

momento para a formação e treino dos mais novos; 

d. Planear as tarefas de modo a promover a alternância de posturas de 

sentado e de pé; 

e. Minimizar a repetitividade de movimentos recorrendo à rotação de tarefas; 

f. Adequação do número e tempo de pausas quando o ritmo de trabalho é 

elevado; 

g. Facilitar a tomada de decisões quando encontram problemas na realização 

das suas tarefas, por exemplo com a criação de um manual de ajuda; 

h. Limitar as cargas físicas a que os trabalhadores mais velhos estão sujeitos, 

de acordo com as recomendações legais e o processo de influência da 

saúde. 

 

2. Medidas para optimização dos postos de trabalho: 

a. Melhoria do ambiente de trabalho (ao nível do ambiente térmico e das 

condições de iluminação); 

b. Introduzir ajudas mecânicas que permitam a redução das exigências físicas; 

c. Criar bancadas com tornos para fixar as peças e reduzir as exigências 

posturais e de força; 

d. Seleccionar e introduzir carros de transporte de materiais elevatórios para 

reduzir as exigências físicas no transporte manual e na movimentação entre 

planos. 

 

3. Medidas de formação: 

a. As chefias devem ter formação em técnicas de dinâmicas de grupos, 

liderança e gestão de conflitos; 

b. Formação em ergonomia e prevenção de riscos na movimentação manual 

de cargas; 

c. Formação em ergonomia e identificação de factores de risco no seu local de 

trabalho como contributo para a definição de medidas preventivas;  

d. Formação em higiene do sono; 

e. Formação em gestão de stress; 

f. Formação para a sensibilização dos trabalhadores na adopção de hábitos 

de vida saudáveis. 
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O objectivo primário deste estudo visava obter um diagnóstico sobre a capacidade 

de trabalho da amostra e seus determinantes. Assim, o conjunto de medidas enunciadas 

decorre essencialmente da triangulação dos resultados, da observação da actividade de 

trabalho, dos questionários e das entrevistas.  

Por este motivo constituem-se um conjunto de propostas gerais que devem ser alvo 
de análises mais específicas e aprofundadas. 
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7. Limitações 
 

Como limitações da nossa investigação é possível identificar: 

 A amostra tinha apenas 27 elementos, o que limita uma análise estatística mais 

aprofundada. 

 

 Os estudos dos factores psicossociais e a sua influência na capacidade de trabalho 

são ainda poucos, nomeadamente na área da indústria não foi identificado nenhum 

estudo com variáveis idênticas às do presente, o que dificultou a discussão dos 

resultados. 

 

 Poderá ter existido um efeito de desejabilidade social que influencie os resultados 
referentes às consequências para a saúde. 
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8. Recomendações futuras 
 

Após a conclusão desta investigação, fazemos as seguintes recomendações 

futuras no âmbito de existir uma maior exploração deste tema: 

 Avaliar o ICT e o COPSOQ nesta amostra, periodicamente, de modo a acompanhar 

a evolução da capacidade de trabalho desta equipa e a implementação de medidas 

de intervenção; 

 

 Alargar a avaliação da capacidade para o trabalho e factores psicossociais aos 

restantes trabalhadores da fábrica, de modo a identificar as áreas que necessitam 

de prioridade de intervenção;  

 

 Avaliar a capacidade para o trabalho e factores psicossociais nas restantes 

empresas do grupo para permitir uma comparação de resultados nas mesmas 

tarefas; 

 

 Aprofundar o conhecimento sobre a relação entre a capacidade para o trabalho e 

os factores psicossociais na área da indústria, nomeadamente em outras fábricas 

deste sector de actividade e de outras áreas; 

 

 Promover a integração dos resultados dos estudos na base de dados nacional do 

mesmo modo a que investigadores mais facilmente tenham acesso à informação e 

a valores de referência. 
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9. Conclusões 

Para finalizar este estudo é importante reflectir e avaliar o trabalho desenvolvido, 

assim como apresentar uma síntese dos principais resultados obtidos e sugestões para 

futuras investigações. 

Este estudo teve como tema a problemática do envelhecimento e da influência dos 

factores psicossociais na capacidade para o trabalho, e como objectivo a compreensão 

dos efeitos do envelhecimento, dos determinantes do trabalho e dos factores psicossociais 

na Capacidade para o trabalho. 

Para atingirmos este objectivo foi utilizado o Índice de Capacidade para o Trabalho 

(Fernandes da Sila et al., 2006) e a versão média portuguesa do Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire (Fernandes da Silva et al., 2011) 

Foi realizado numa empresa da indústria automóvel, sendo a amostra constituída 

por 27 trabalhadores. 

A média de idade foi de 39,93 anos (dp=10,38). 

O valor médio do ICT foi de 39,96 pontos (dp=5,56), correspondendo a uma ―boa‖ 

capacidade para o trabalho. 

No que diz respeito à idade e a capacidade de trabalho, verificou-se que existia 

uma correlação negativa forte, o que significa que à medida que a idade aumenta, o valor 

do ICT diminui, a partir do grupo etário dos 35 anos o valor do ICT foi diminuindo. 

Em relação ao COPSOQ as sub-escalas com valores críticos foram as exigências 

cognitivas e a Insegurança laboral e as sub-escalas com melhores valores foram 

problemas em dormir, burnout, stress, sintomas depressivos, possibilidades de 

desenvolvimento, transparência do papel laboral, recompensas, apoio social dos colegas, 

comunidade social no trabalho, confiança vertical, auto-eficácia, significado do trabalho, 

satisfação no trabalho. 

Na relação entre o COPSOQ e a idade, o grupo com menos de 45 anos teve 

resultados críticos nas sub-escalas exigências cognitivas e insegurança laboral e os com 

mais de 45 anos na insegurança laboral, o grupo com mais de 45 anos referem sentir 

maior insegurança laboral. Os trabalhadores com menos de 45 anos, percepcionam mais 

stress que os com mais de 45 anos. E estes percepcionam mais problemas em dormir e 

sintomas depressivos que os mais novos. Os trabalhadores com mais de 45 anos, 

percepcionam menos possibilidades de desenvolvimento, transparência do papel laboral, 

apoio social dos colegas, comunidade social no trabalho e significado do trabalho do que 

os que têm menos de 45 anos. 

Há medida que a idade aumenta, os trabalhadores sentem pior previsibilidade, 

menos reconhecimento, estão menos satisfeitos com o trabalho e a percepção da saúde 

geral é pior. 

Em relação às sub-escalas que demonstraram uma correlação com o ICT, quanto 

melhor for a percepção da saúde, melhor será a média do ICT, quando pior é a percepção 
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da previsibilidade, qualidade da liderança, significado do trabalho, compromisso face ao 

local de trabalho e satisfação do trabalho, pior será a média do ICT. 

Os trabalhadores mais velhos são uma parte importante da força de trabalho das 

sociedades modernas. Possuem conhecimentos e competências diferentes dos mais 

novos. A transmissão dos seus conhecimentos e experiência às gerações mais jovens é 

muito importante. 

Contudo, as boas condições de trabalho são um requisito importante para os 

trabalhadores mais velhos se manterem activos. 

A qualidade da vida profissional tem um grande impacto em todos os trabalhadores, 

pois grande parte do nosso tempo, é passado no local de trabalho. 

O resultado desta investigação é um contributo para o conhecimento do trabalho na 

indústria, nomeadamente na indústria automóvel e permitiu identificar casos de exposição 

a factores de risco psicossociais e a sua relação com a percepção da capacidade de 

trabalho. 
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Apêndice 1 – Observações sistemáticas 
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Observação da Actividade de Trabalho 

Descrição Geral  

 

Descrição da actividade 

 

Como fazem (posturas, movimentos) Material utilizado: 
Número de 
Operadores 

Duração média 
(indicado pelo 
operador) 

    

Outros (potenciais consequências (erros, fadiga, queixas, falhas): 
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Apêndice 2 – Guião de entrevista 
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Guião de Entrevista 

I. Exposição da entrevista 

 

A. Especificar o âmbito do trabalho 

B. Apresentar o objectivo da entrevista 

C. Informar acerca da difusão de resultados: a divulgação das informações recolhidas 

terá sempre em consideração a confidencialidade e o anonimato das pessoas 

entrevistadas.  

D. Solicitar a autorização para realizar a gravação da entrevista: realçar a importância 

da gravação devido à necessidade de transcrever e analisar posteriormente a 

informação obtida. 

 

II. Corpo da entrevista 

 

1) Idade: 

2) Antiguidade na profissão: 

3) Gosta da profissão de Serralheiro? 

a. O que gosta mais? 

b. O que gosta menos? 

4) Quais são, para si, as maiores dificuldades na execução das suas tarefas? 

5) O que faz para lidar e resolver cada uma dessas dificuldades? 

6) Qual(ais) a(s) tarefa(s) que lhe causam mais fadiga? Porquê? 

a. Quando cedido à equipa B qual(ais) a(s) tarefa(s) que lhe causam mais 

fadiga? Porquê? 

7) O que acha das exigências físicas do seu trabalho? 

a. Quais as tarefas fisicamente mais exigentes? Porquê? 

8) Quais as estratégias que tem para lidar com as tarefas muito exigentes 

fisicamente? 

a. Que estratégias utiliza para conseguir realizar tarefas com posturas 

penosas?  

b. Que estratégias utiliza quando os movimentos são repetitivos? 

c. Que estratégias utiliza quando tem tarefas com precisão? 

d. Que estratégias utiliza quando tem que fazer força? 

e. Que estratégias utiliza para movimentar cargas manualmente? 

9) O que acha das exigências mentais do seu trabalho? 

a. Quais as tarefas mentalmente mais exigentes? Porquê? 

10) Quais as estratégias que tem para lidar com as tarefas muito exigentes 

mentalmente? 
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11) Tem sempre disponível o material necessário para a execução do seu trabalho? 

a. Se não, que implicações para o seu trabalho? 

b. Como resolve o facto de não ter o material? 

12) Como considera o ambiente térmico no verão no seu local de trabalho? 

a. Sente desconforto devido a elevada temperatura?  

b. Que implicações no seu trabalho? 

13) Que estratégias adopta para minimizar a elevada temperatura? 

14) Quantas pausas faz em média por dia, sem contar com a pausa do almoço ou 

jantar? 

a. Qual a média de duração dessas pausas? 

15) Costuma ter que interromper o seu trabalho, para efectuar outra tarefa não 

prevista?  

16) Costuma trabalhar em equipa? 

a. Quando necessário tem o apoio dos seus colegas? 

b. Em que situações pede ajuda dos colegas? Porquê? 

17) Encontra-se satisfeito com o seu trabalho? Porquê? 

18) Acha que a direcção da empresa reconhece o seu trabalho? 

a. E o seu o team leader? 

b. E o seu especialista? 

19) Partilha os seus problemas ou dificuldades no trabalho com a chefia?  

a. Se sim, Quais? 

b. Se não, Porquê? 

20) Tem algum problema de saúde que tenha implicações na execução do seu 

trabalho? 

21) Que estratégias utiliza para combater essas limitações na execução do seu 

trabalho? 

22) Sente regularmente algum tipo de dor? Se sim, onde? 

23) Que estratégias utiliza para aliviar essa dor na execução do seu trabalho? 

24) Já alguma vez teve que abrandar o seu ritmo de trabalho? Porquê? 

25) Globalmente, como considera as suas condições de trabalho? 

a. Porquê? 

b. Que influência têm na sua forma de trabalhar? 

26) De que forma acha ser possível melhorar as suas condições de trabalho? 
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Apêndice 3 – Análise de conteúdo 
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Apresentação da Análise de Conteúdo das Entrevistas 

1. Gostar da Profissão de Serralheiro 

Categorias 
Sub-

categorias 
Unidades de análise 

Fre
q 

% 

Nível 
Sim 23 95.83% 

Mais ou menos 1 4.17% 

Nível qualitativo 

Tem os seus encantos 1 4.17% 

Muito /bastante 2 8.33% 

Desde sempre 1 4.17% 

O que gosta 

mais 

Características 

Tarefas variadas/ Ser diferente /novidade/ Não é monótono / vários tipos de trabalhos / Trabalhos 
manuais 

10 
41,67 

% 

Satisfação de ver algo feito / Satisfação de ver algo arranjado / Satisfação de ver algo melhorado 3 12.50% 

Desafio /vencer as dificuldades 7 29.17% 

Aprendizagem diária 2 8.33% 

Desperta curiosidade 1 4.17% 

Construir /executar 2 8.33% 

Resolução de problemas com frequência /Resolução de problemas é aliciante / Resolver Problemas 

/Inovar na resolução de problemas / Improvisar na resolução de problemas 
5 20.83% 

Trabalhar naquilo que estudei 2 8.33% 

Trabalhar naquilo que gosto 2 8.33% 

Trabalho técnico 1 4.17% 

Conteúdo daquilo que faço 1 4.17% 

Projectos 1 4.17% 

Tarefas 

Ajustes /Ajustes de facas /Ajustes de punções 5 20.83% 

Rampas 1 4.17% 

Ver bases 1 4.17% 

Poder trabalhar o ferro 1 4.17% 

Marcação de elementos /Marcação de componentes 2 8.33% 

Equipa B 1 4.17% 
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Outros 
Tudo /tudo o que envolve a profissão 5 20.83% 

Nada em particular 1 4.17% 

O que gosta 
menos 

Características 

Carregar pesos, quando não há outra forma de carregar 1 4.17% 

Incerteza nas tarefas em relação à forma como corre 1 4.17% 

Falta de organização na profissão de serralheiro /falta de organização generalizada / falta de 
organização do sistema de trabalho 

4 16.67% 

Necessidade de sistematização do trabalho em equipa 1 4.17% 

Tarefas repetitivas 1 4.17% 

Necessidade de sistematização na passagem de informação / Falta de informação na passagem de 
informação 

2 8.33% 

Muita burocracia (requisitos que a organização obriga) / Há muitos formulários para preencher para 
coisas simples /é aborrecido preencher formulários 

3 12.50% 

Incompetência 1 4.17% 

Trabalho é muito saturante 1 4.17% 

Tarefas 

Meter colunas 1 4.17% 

Estar na prensa a copiar ao alto /Copiar ao alto/trabalho alongado no tempo (nas cópias; por vezes 
dias seguidos incluindo fins de semana) 

4 16.67% 

Soldadura 1 4.17% 

Pinturas (cheira da tinta, cheiro dos diluentes) 3 12.50% 

Daqueles trabalhos mais pesados, tipo serralharia civil 1 4.17% 

Consequência

s do Trabalho / 
para a Saúde 

Quando corre mal / As coisas mal feitas 2 8.33% 

Lesões por trabalhar o ferro / Estar na prensa a copiar ao alto (doloroso, cansativo) 2 8.33% 

Dureza do trabalho (por serem os mais velhos) /pessoas mais velhas sujeitas a carga maior (porque 

há poucas pessoas com alguma experiência) /poucas pessoas com alguma experiência/entraram 
muitas pessoas novas/trabalhos mais complicados para os mais velhos 

5 20.83% 

Outros 
Não sei 3 12.50% 

Nada 5 20.83% 
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2. Maiores dificuldades na execução das tarefas 

Categorias 
Sub-

categorias 
Unidades de análise 

Freq 
% 

Nível 

Nível 

Há sempre um grau de dificuldade na construção de uma coisa 1 4.17% 

Desorganização das equipas /Falta de organização /A meio do processo mudar-se a 
estratégia 3 

12.50% 

Dar o meu melhor e não atingir os resultados 1 4.17% 

Não ter tempo para fazer o trabalho /Não ter condições para fazer o trabalho 2 8.33% 

Dificuldades de maior não 1 4.17% 

Porquê 

Idade 2 8.33% 

Falta de experiência / Quando não tenho o conhecimento todo /Mais dificuldades porque 

estão em formação /porque estamos em formação temos dúvidas no dia-a-dia 
/conhecimento da tarefa em si (depois quando me é explicado, praticamente não sinto 
dificuldades) 

4 16.67% 

Nesta profissão a aprendizagem é contínua 1 4.17% 

Trabalho deve ser planeado com pessoas competentes 1 4.17% 

Quem está em formação não tem uma caixa com material 1 4.17% 

Falta de capacidade física 1 4.17% 

Falta de informação /Falta de comunicação (Informação que chega da estratégia não está 
nas melhores condições, não expor na totalidade o que se deve e como se deve fazer o 
trabalho) 

4 16.67% 

Quando / 

Tarefas 

Quando preciso de ajuda / Precisar de ajuda / Pedir opinião 3 12.50% 

Quando surgem problemas temos que consultar os mais velhos 1 4.17% 

Exigências dos membros superiores ao colocar colunas /Trabalhos que são exigentes 

fisicamente / Dificuldade na execução do trabalho (trabalho exigente mais esforço físico)/ 
Esforço físico /Pegar em pesos 

7 29.17% 

Colocar colunas 2 8.33% 

Cópias ao alto 1 4.17% 

Trabalho não ter seguimento 1 4.17% 

Falta de material / Pedir material aos colegas /Atrasos no trabalho por falta de material 

/Ferramenta não serem adequadas para o trabalho 
6 25.00% 
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Trabalhar em sítios confinados (dentro da ferramenta) /Posturas relacionadas com a 
profissão (muitas não são as mais correctas, não há outra forma de fazer) /Tudo o que seja 

estar muito tempo dobrado /Tudo o que seja estar sem poder mover os pés 

4 16.67% 

Acabamentos com precisão 1 4.17% 

Regiões 
Corporais 

Articulações 1 4.17% 

Falta de visão 1 4.17% 

Joelhos 1 4.17% 

Costas 1 4.17% 

Como resolve 

dificuldades 

Peço ajuda (recorro às pessoas que eu acho que me podem ajudar) /Ajuda dos mais velhos, 
mais experiência / Ajuda de colegas 

9 37.50% 

Eles fazem e depois eu faço /Eles explicam e depois eu faço /tento melhorar (aprender com 
os colegas) 3 

12.50% 

Quantas menos vezes lá for melhor /Evito efectuar certas e determinadas formas de trabalho 

(para não prejudicar as articulações, costas, pescoço e ombros)/ tento defender-me ao 
máximo /procurar a melhor maneira de executar o trabalho (em termos posicionais, 
ergonomia) /Adequar o trabalho em si (o que é para fazer, tentar pô-lo na melhor posição 

/Mudo de posição 

7 29.17% 

Usar meios auxiliares (espero pela ponte, quando há oportunidade)/Utilizar a ponte 2 8.33% 

Nada 1 4.17% 

Desenrascanço 2 8.33% 

Temos que planear (tem que ser bem planeado para atingir o fim) 1 4.17% 

Suporte informático (temos um programa onde recorremos para ver componentes ou certas 
particularidades, bases de dados da vw) 

1 4.17% 

Ajuda do team leader 2 8.33% 

Procurar informação /vou aos manuais (que deram na formação) 2 8.33% 

Ajuda dos formadores 1 4.17% 

Trabalhar fora da prensa (se possível tirar a mesa cá para fora) 1 4.17% 

Adaptação 1 4.17% 

Pedir o material aos colegas (mas nem todos podem emprestar porque precisam de 
trabalhar) 1 

4.17% 

Faço intervalos (para minimizar) /dosear o esforço (ao longo do dia) 2 8.33% 

Necessidade de formar pessoas /recrutar pessoas com experiência 2 8.33% 
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Concentração 1 4.17% 

Ando a pé um bocado 1 4.17% 

 

3. Tarefas que causam mais fadiga 

Categorias Sub-categorias Unidades de análise Frequência % 

No Geral 

Tarefas com 
vibração 

Trabalhar com a rebarbadora (o dia inteiro; requer muito dos nossos tendões, são muitas 
pancadas é muita vibração) /trabalhar com os saguins (requer muito dos nossos tendões) 

/trabalhar com os martelos /Ferramentas com vibração (saguins, rebarbadoras) 

10 41.67% 

Roscar (trabalha-se com máquinas rotativas) 1 4.17% 

M.M.C. 
Levantar cunhos muito pesados /levantar facas 4 16.67% 

Carregar cilindros pesados 1 4.17% 

Relacionadas 
com Posturas e 

Força 

Cópias (ao alto; temos que estar sempre com o pescoço levantado e os braços também; 
posição em que estamos; é contra-relógio, tempo em prensa é caro, planificação do tempo é 
sempre metade da realidade; posições difíceis, com os pés dentro da ferramenta.) 

6 25.00% 

Muitas horas de pé na mesma posição 1 4.17% 

Trabalhar acima dos ombros 3 12.50% 

Furar manualmente (dentro da ferramenta) /Roscar manualmente (dentro da ferramenta) 2 8.33% 

Pintar ferramentas (estamos sempre na mesma posição) 1 4.17% 

Exigem dos membros superiores 1 4.17% 

Montar colunas (tem-se que estar ali a bater, esforço físico) 1 4.17% 

Trabalhar dentro da ferramenta /Quebrar arestas dentro da ferramenta /posições incómodas 

(ferramentas grandes; estar contorcidos; estar dobrado no plano; curvados) 
10 41.67% 

Trabalhar na prensa (posições desconfortáveis) 2 12.50% 

Repetitividade Trabalhos repetitivos 5 20.83% 

Iluminação Trabalhar na prensa (há falta de iluminação) 1 4.17% 

Tarefas 

Esquadrar facas 1 4.17% 

Ver bases de facas grandes (temos que estar constantemente a pegar, virar, em pé, o dia todo) 
/Ver bases (falta de experiência, faz-nos fazer mais vezes a mesma operação, quando são 
maiores, colocar em cima do plano) 

3 12.50% 



 147 

Passar pedra 2 8.33% 

Planificar pratos (Os que são grandes, temos que empurrar, fazer força, para assentar no plano) 1 4.17% 

Construção de rampas de sucata (parece fácil, mas dá trabalho) 1 4.17% 

Factores 

organizacionais 

Montar colunas (tem que ser rápido para não dilatarem) 1 4.17% 

Montar colunas (disparidade entre cotas do parque de máquinas) 1 4.17% 

Montar colunas (processo não está bem definido, temos que bater muito mesmo) 1 4.17% 

Outros 
Nenhuma 2 8.33% 

Mais poluição (pó) 2 8.33% 

Na equipa B 

Relacionadas 
com Posturas 

Copiar ao alto (posição do corpo; dar pedra muito tempo; exige bastante do tronco, da parte 
abdominal e lombar, dos antebraços, no dia seguinte temos que vir trabalhar e depois começa a 

ser crónico e não há nada a fazer; segurar no aparelho com os braços no ar; muitas horas com 
os braços no ar; dentro da prensa; braços levantados e a cabeça a olhar para cima; às tantas 
os ombros começam a doer bastante e os braços também; trabalhar com os braços esticados, 

8h, com uma rectificadora ao alto; um turno inteiro com o peso do saguim) 

15 62.50% 

Estar na prensa (com os braços no ar) /Quando vão duas pessoas de estaturas diferentes para 

a prensa / Trabalhos de ombros para cima 
4 16.67% 

Tarefas 

Passar pedra (quando é ao alto; por causa das mãos) 2 8.33% 

Fazer cópias com uma máquina rotativa 1 4.17% 

Copiar pisadores 1 4.17% 

Factores 
organizacionais 

Quando fazemos os trabalhos que os outros não querem ou não gostam de fazer 1 4.17% 

Outros 
Nunca fiz muito (e quando fiz, foram coisas ligeiras) /Tenho pouco conhecimento ainda 3 12.50% 

Sobe e desce para dentro da prensa (piso mauzinho, há óleos, escorrega-se) 1 4.17% 

 

4. Exigências físicas do trabalho 

Categorias Sub-categorias Unidades de análise Freq % 

Nível Nível 

Tem algumas (mas como somos mais novos temos mais resistência) /Não são muitas (só na 
equipa B; nós é que gerimos o trabalho) /Aqui não trabalhamos com grande pressão 

7 29.17% 

Não sei /Depende do trabalho (pequenas peças pesadas, nem sempre a ponte está disponível 
e temos que andar para a frente e expor a força física) 

3 12.50% 
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Consigo desempenhar sem qualquer tipo de dificuldade /Não fico cansado no fim do dia /Não 

tenho qualquer tipo de problema 
3 12.50% 

É exigente fisicamente (mas se tivermos calma, para usar a ferramenta que temos; mas eu 
consigo superar) 

6 25.00% 

Há dias mais exigentes /Há picos de trabalho 2 8.33% 

Há um trabalho para executar, tem-se que executar 1 4.17% 

Vão sendo mais à medida que somos mais velhos (no inicio fica-se com as tarefas mais 
fáceis) 1 

4.17% 

Normais do trabalho (se tivermos bom senso e fizermos pausas) 4 16.67% 

É um trabalho muito manual, requer atenção redobrada 1 4.17% 

Não são exigentes 2 8.33% 

Cuidados 
Individuais 

Preparo-me fisicamente para o meu bem-estar /Há situações em temos que estar bem 
fisicamente (porque o trabalho é cansativo) 

2 8.33% 

Tenho cuidado com as alimentações 1 4.17% 

Tarefas 

Introdução de colunas (utilizar uma ferramenta de impacto) 1 4.17% 

Estação 1 1 4.17% 

Temos alavancas, pontes 1 4.17% 

Copiar ao alto é muito exigente 1 4.17% 

Posturas Quebrar arestas (posições, nós temos que nos dobrar) 1 4.17% 

Força / M.M.C. 
Há apertos, mas temos sempre condições para fazer força 1 4.17% 

Manuseamento de rebarbadoras /Manuseamento de saguim /Rebarbar de fazer chanfros 
/Pegar nas próprias máquinas (rebarbadora, saguim, durante 8h) 

4 16.67% 

Factores 
organizacionais 

Há tempo para pausas (para evitar o cansaço se acumule) 1 4.17% 

Não me posso queixar (giro o meu trabalho e sou protegido pela empresa) 1 4.17% 

Pintura (trabalho repetitivo) /Fazer constantemente a mesma estação /Operações feitas de 
forma continuada (criam fadiga e são exigentes a nível físico e mental) 

3 12.50% 

Temos que jogar com as ferramentas que temos 1 4.17% 

Tarefas físicamente mais 
exigentes 

Montar cunhos (são pesados) /Dentro da ferramenta a apontar ou levantar os cunhos 
/Levantar constantemente peças pesadas pequeninas (não temos meios de os elevar 

mecanicamente) /Pegar em pesos (vamos lá com a mão e por vezes torna-se uma certa 
imprudência, para desenrascar e pode trazer consequências) /Planificar pratos e cunhos (são 
pesados e temos que os estar a virar com a base para cima e somos nós que temos que fazer 

força, como não tenho experiência faço mais movimentos) /Montar ferramentas na prensa 

6 25.00% 
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(tudo é pesado) 

Agarrar nas coisas (pratos) 1 4.17% 

Meter colunas (se as medidas não forem bem tiradas, temos que estar a bater nas mesmas, 

quanto mais aquecerem mais apertadas ficam; tem haver com a dimensão) 
5 20.83% 

Muito tempo sentados no plano 1 4.17% 

Acho que não há tarefas exigentes fisicamente 1 4.17% 

Saguins e rectificadoras (movimentos com muita vibração) 1 4.17% 

Copiar ao alto (estar com os braços esticados em cima, estar dentro ou em cima da 
ferramenta, muito tempo com os braços no ar) 

6 25.00% 

Ruído de rebarbar 1 4.17% 

Pó de rebarbar 1 4.17% 

Efectuar testes de ferramenta na prensa (obriga a entrar e sair da ferramenta várias vezes) 1 4.17% 

Apertar parafusos, desapertar 2 8.33% 

Polir (é tudo feito à mão, fazer força, demora muito tempo) 1 4.17% 

Colocar certos materiais, componentes em suspensão /Transportar uma ferramenta de um 
lado para outro (os cabos são grossos, é a ponte que leva, mas por vezes temos que virar, 
dar um empurrãozinho) 

2 8.33% 

Ferramentas grandes (em que temos que apertar e desapertar parafusos de grande 

envergadura, com alavancas) 
1 4.17% 

Equipa B 1 4.17% 

Montar a ferramenta logo no inicio do turno (nunca deveria ser o primeiro trabalho) 1 4.17% 

Apertar uma peça e não termos uma bancada 1 4.17% 

Quebrar arestas (posição que estamos) /Posicionar punções ou algumas coisas na prensa 
(tem posturas penosas) 

2 8.33% 

Como 
resolve 

dificuldade
s 

Estratégias 

físicas 

Levantar pesos da forma correcta (ajudar com as pernas, braços, tentar não estar com as 
pernas esticadas) 

1 4.17% 

Tentar não estar sempre na mesma posição / Alterar a maneira como fazemos a tarefa 
/Encontrar a melhor posição (encontrar posições mais confortáveis) 5 

20.83% 
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Utilizar os dois braços (trabalhar com um e o outro descansa e vice versa) 1 4.17% 

Metermos colunas 1 ou 2 colegas e vamos rodando / Dividir o trabalho com um colega (nos 

pratos por exemplo, um puxa do lado e o outro do outro) / Se o trabalho for urgente pede a um 
colega ajuda 

4 16.67% 

Fazer o aquecimento antes de esforçar o músculo (porque qualquer esforço que nós façamos 
se o músculo não estiver já a temperatura ideal pode causar lesões) 

1 4.17% 

Nos cunhos e nas facas, por norma, podemos com eles 1 4.17% 

Esperar que a ferramenta desfaça (quando está a ser transportada pela ponte, para não ser 
eu a fazer o balanço) 

1 4.17% 

Estratégias 

organizacionai
s 

Fazer pausas (para deixar o organismo recuperar; fazer pausas um pouco maiores ou 
maiores número de pausas; fazer um bocadinho, parar um bocadinho para descansar) 

6 25.00% 

Gerir o próprio trabalho 1 4.17% 

Estratégias 

mentais 

Ser psicologicamente forte 1 4.17% 

Pensar no resultado final 1 4.17% 

Competências 
/Experiência Experiência do trabalho 

1 4.17% 

Outros 

Tenho que as fazer /Não há outra forma de as fazer /Praticamente fazemos todos da mesma 
maneira 

6 25.00% 

Invento ferramentas adequadas para manusear (ganchos, alavancas) 1 4.17% 

Posturas penosas 

Tento não estar muito tempo na mesma posição /Tento trocar de posição / Tentar arranjar 

uma postura mais correcta / As pessoas irem rodando e não estão muito tempo na mesma 
posição / 

18 75.00% 

Não há outra forma de as fazer 3 12.50% 

Evito ao máximo 1 4.17% 

Procuro montar o equipamento de maneira que trabalhe de pé (coloco 2 cavaletes) 2 8.33% 

Tornar o trabalho menos penoso / Tento dar a volta à situação 3 12.50% 

Utilizar um pórtico para ter o equipamento pendurado 1 4.17% 

Utilizar um íman para manter o equipamento fixo e que permita ter as duas mãos livres 1 4.17% 

Trabalhar com os joelhos apoiados no chão /Apoiar os joelhos numa almofada / Trabalhar 
com os pés assentes ou alguma parte do corpo assente / Apoiar os joelhos numa esponja 

4 16.67% 

Sentarmo-nos na almofada e não directamente no equipamento 1 4.17% 
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Tento perceber onde está a carga maior 1 4.17% 

Para pegar em algo pesado, fletir as pernas, tronco direito 1 4.17% 

Para desapertar os parafusos utilizar um tubo (para desmultiplicar a força) 1 4.17% 

Utilizar os meios ao meu dispor (grua, empilhador, ferramentas) 1 4.17% 

Tirar a ferramenta para fora da máquina 1 4.17% 

Pedir ajuda 1 4.17% 

Pausas (quando é muito penosa) 3 12.50% 

Os procedimentos serem cumpridos a 100% 1 4.17% 

Não curvar demasiado o corpo 1 4.17% 

Não estar de cócoras 1 4.17% 

Movimentos repetitivos 

Vou trocando de braço nas tarefas que dão / Vario de mão / Tentar aliviar um bocadinho a 
pressão nos membros direitos 

4 16.67% 

Faço pausas (nos cunhos e nas facas) / Respeitar as pausas (às vezes também não se faz, 
por exigência do trabalho, dos timings, porque a pessoa quer acabar agora o trabalho para 

ficar mais aliviada mais à frente) 

13 54.17% 

Ter as costas o mais direitas possível /Não trabalhar curvado 2 8.33% 

Não faço nada de especial 1 4.17% 

Estico os braços, faço alongamentos 1 4.17% 

Aqui não temos movimentos repetitivos 3 12.50% 

Se o trabalho for urgente pede a um colega ajuda 1 4.17% 

Se o trabalho não for urgente estendo no tempo 1 4.17% 

Fazer o trabalho de pé 1 4.17% 

Não trabalhar sentado 1 4.17% 

Vario o trabalho / Procuro dosear o trabalho / Tentar alternar entre sub-tarefas dentro do 

mesmo trabalho 
4 16.67% 

Vario a posição 3 12.50% 

Usar pulseiras para evitar tendinites (primeiro comprei-as, depois comecei a pedi-las na 

empresa) 
1 4.17% 

Procurar uma posição mais confortável 2 8.33% 

Arranjar qualquer maneira de conseguir / Tenho que os repetir 1 4.17% 
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Tarefas com precisão 

Estar com o braço todo esticado 1 4.17% 

Ser mais cuidadosos / Fazer as coisas com calma 5 20.83% 

Procurar a melhor posição 2 8.33% 

Paro, penso e depois executo / Encontrar a melhor forma (de fazer de forma precisa) 2 8.33% 

Não sei 2 8.33% 

Pausas 2 8.33% 

Estarmos concentrados / Estar com atenção / Tentar abstrair-me do meio ambiente / Ter 
calma 

8 33.33% 

Proteger-se fisicamente 1 4.17% 

Minimizar os trabalhos que possam ser feitos na prensa (em vez de fazer na prensa, fazer cá 
fora, preparar o trabalho devidamente) 

1 4.17% 

Iluminação extra (facilita sempre, temos candeeiros, mas não consigo perceber porque não 
aproveitam a luz natural) 

2 8.33% 

Colocar os óculos 1 4.17% 

Ter o ambiente envolvente limpo  (de limalhas; porque às vezes qualquer pó;) 2 8.33% 

Executar 2 8.33% 

Compreender as coisas (o melhor processo) / Tentar que as coisas sejam fáceis 2 8.33% 

É difícil ter uma estratégia 2 8.33% 

Peço ajuda (para sermos dois a fazer e ser mais difícil errar) 1 4.17% 

Utilizar ferramentas de precisão 2 8.33% 

Ter experiência 2 8.33% 

Tentar que não haja esforço físico e mental 1 4.17% 

Fazer umas referências 1 4.17% 

Estar sentado 1 4.17% 

Se tiver a fazer um trabalho de esforço, primeiro faço pausa e depois faço o de precisão 1 4.17% 

Fazer força 

Posicionar-se bem (para facilitar o uso da força; arranjar a melhor posição) 3 12.50% 

Utilizar a ponte rolante / Utilizar equipamentos auxiliares à disposição (para minimizar) /Pegar 
num carrinho / Utilizar o empilhador / Utilizar pórticos / Utilizar gruas 

19 79.17% 

Utilizar as mãos 1 4.17% 

Fazê-lo da maneira mais correcta (utilizando as pernas e as costas) 1 4.17% 
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Utilizar o peso do corpo 1 4.17% 

Pedir ajuda a um colega 8 33.33% 

Utilizar alavancas / Utilizar tubos / Aproveitamos o material que temos à nossa volta (fazemos 
dele o uso que até pode não ser o mais correcto, mas naquele momento é o mais correcto) 

12 50.00% 

Faço força (o problema é fazer força muitas vezes) 3 12.50% 

Deslizamentos sobre um eixo 1 4.17% 

Elevação 1 4.17% 

Utilizar ferramentas automáticas para apertar parafusos 1 4.17% 

Se a pessoa respeitar o estipulado possivelmente não tem problemas (a movimentação de 
pesos acontece frequentemente, as pessoas facilitam) 

1 4.17% 

Não temos ferramentas que há no estrangeiro 1 4.17% 

Sou bem preparado fisicamente 1 4.17% 

Pausas (tenho que parar e voltar, claro que a carga começa a ser exaustiva e chego ao fim do 

dia bastante cansado, com dores no corpo mesmo) 
1 4.17% 

Movimentar cargas 

manualmente 

Utilizo um carrinho / Utilizo um porta-paletes / Utilizar o pórtico / Elevação (pontes e pórticos) / 
Utilizar o empilhador / Utilizar uma bancada com rodas / Temos ferramentas de suporte para 

transportar (tento utilizar) 

24 
100.00

% 

Dobro as pernas antes de dobrar as costas / Faço flexão das pernas 2 8.33% 

Sermos dois a transportar / Pedimos ajuda a outro colega /  1 4.17% 

Utilizar a ponte (se já for grande;) 13 54.17% 

Procurar a solução melhor (para tentar menos possível esse esforço para mim) 2 8.33% 

Apoiar sempre as costas 1 4.17% 

Procurar posturas mais correcta (da coluna;) 2 8.33% 

Não movimentamos cargas pesadas / Raramente transporta-mos manualmente 2 8.33% 

Não fazer muitos movimentos de torção 1 4.17% 

Não fazer deslocações muito grandes 1 4.17% 

Pego manualmente (com os braços; consoante o peso, volume; já tem acontecido, aqui faltam 
carrinho de transporte elevatórios; por vezes movimenta-se, devido ao tempo de espera da 
ponte, aplicamos as forças mal feitas no corpo; se o peso for aceitável, 30 ou 40Kg, rende-se 

forças e vai) 

8 33.33% 

Tento evitar ao máximo 1 4.17% 
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5. Exigências mentais do trabalho 

Categorias 
Sub-

categorias 
Unidades de análise Freq % 

Nível 

Nível 

É pouco exigente 2 8.33% 

Não tem exigências mentais 1 4.17% 

Bastante / É muito exigente (uma distracção pode ser a última que temos) 3 12.50% 

A pressão é grande por vezes (mas tento abstrair) 1 4.17% 

É exigente 5 20.83% 

Há estações que exigem mais esforço mental 1 4.17% 

Tem-se que executar bem à primeira 1 4.17% 

Nível de exigência está dentro do normal 1 4.17% 

Atenção 

A nível de atenção muito exigente (temos que estar sempre em alerta máximo, qualquer 
descuido ficamos sem uma parte do corpo) / É necessária mais atenção (para executar a tarefa 

e ao mesmo tempo detectar se existe alguma anomalia; quando se vai com a prensa à 
máquina) /É preciso concentração (para a pessoa não se aleijar; porque movimentamos cargas 
de toneladas e qualquer erro ou estraga-se qualquer coisa ou alguém aleija-se) / A pessoa tem 

que estar focada na tarefa que lhe dão 

14 58.33% 

É necessário ter os sentidos alerta 2 8.33% 

Temos que pensar duas vezes 1 4.17% 

É complicado (normalmente não nos conseguimos abstrair) 1 4.17% 

Resolução 

de 
problemas 

Surgem problemas que temos que resolver 2 8.33% 

Temos que improvisar 1 4.17% 

Precisão 
Trabalha-se com muita precisão 1 4.17% 

Trabalhamos com medidas muito pequenas 1 4.17% 

Tarefas Quando se vai com a prensa à máquina 1 4.17% 

Competênci
as 

/Experiência 

Na altura da aprendizagem é mais exigente 1 4.17% 

Não há rotatividade, os mais velhos são mais sobrecarregados / Os mais novos são mais 

salvaguardados 
2 8.33% 

Outros 
Não é assim muito barulho 1 4.17% 

As pessoas são aconselhadas a utilizar candeeiros (para esquadrar facas) 1 4.17% 
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É um trabalho técnico 1 4.17% 

É um trabalho de responsabilidade 1 4.17% 

Tarefas mentalmente mais 

exigentes 

Quando vamos à prensa (porque exige muita responsabilidade; fazer um teste; se deixar outra 
ferramenta lá dentro ou uma pedra ou se algum componente foi mal montado, quando se fecha 
aquilo vai partir; acertar facas) 

5 20.83% 

Quando acertamos ou esquadramos facas 4 16.67% 

Ver as bases (temos que estar com muita atenção) 1 4.17% 

Quando estamos a executar algo à décima ou centésima 1 4.17% 

Trabalho de precisão (Quando a precisão vai ao fio de cabelo) / As tarefas de precisão / As que 
exijam atenção / Ir à prensa marcar punções (exige atenção) 

6 25.00% 

Posicionar certos componentes (sejam facas, punções, é preciso experiência) 3 12.50% 

Não sei 2 8.33% 

Tudo o que seja lidar com folgas (porque o mínimo descuido fica logo estragado) 1 4.17% 

Encavilhar no engenho (para ver se não come demasiado; se partir a broca, pode partir alguma 

peça e temos que ter atenção para travar a máquina ou desligar) 
2 8.33% 

Quando há ajustes manuais de peças (aquilo tem que sair bem, à menor falha, estraga-se o 
equipamento, o trabalho e fica-se com o sentimento de ter falhado) 

3 12.50% 

Às vezes é aturar o que não se sabe o que querem 1 4.17% 

Arranjar soluções para ontem 1 4.17% 

Consultar o computador, DMU (temos que andar ali à procura) 1 4.17% 

Falta de experiência 2 8.33% 

As cópias nas ferramentas 1 4.17% 

Tirar medidas e fazer acabamentos em ferramentas para painéis exteriores 1 4.17% 

Montagem de componentes (por vezes eles são muito idênticos) 1 4.17% 

Como 
resolve 

dificuldades 

Atenção / 
concentraçã

o 

Tento focar-me naquilo que estou a fazer / Concentrar-me bem / Ter atenção / Tento abstrair-

me das outras coisas em meu redor 

9 37.50% 

Estratégias 
individuais 

Tento ter calma / Ser paciente 3 12.50% 

Tenho que aceitar 1 4.17% 

Trabalhar o psicológico 1 4.17% 

Utilizar tampões nos ouvidos (para não estar sujeito a distracções exteriores) 1 4.17% 
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Não faço nada de extraordinário 1 4.17% 

Cumpro os procedimentos (existe uma matriz) 1 4.17% 

Planeament
o 

Pensar o máximo (nelas para não errar) / Planear antes de executar (depois de planear ficamos 

com uma melhor percepção daquilo que vamos fazer e não cometemos erros) / Pensar duas 
vezes no que se está a fazer 

5 20.83% 

Analisar bem o problema 1 4.17% 

Tornar as tarefas mais fáceis 1 4.17% 

Entre-
ajuda/suport

e social 

Consulto um colega mais velho (para me explicar ou mostrar como se faz; para ele me dar uma 

dica ou outra) / Acompanhar alguém que já saiba 

3 12.50% 

Posturas 
Procurar uma posição mais confortável (esponjas para se sentar em cima da ferramenta) 1 4.17% 

Se puder estar sentado com a bancada à frente 1 4.17% 

 

6. Disponibilidade do material necessário para a execução do trabalho 

Categorias Unidades de análise Freq % 

Tem sempre 

disponível o 
material 

Quase sempre 2 8.33% 

Só as vezes materiais mais específicos estão guardados 1 4.17% 

Só quando não há ponte (mas só há uma; não depende directamente de nós, depende das outras 
equipas) / Um dos pontos que me debato até hoje são os meios de elevação, pontes rolantes, 

pórticos 

3 12.50% 

Sim 9 37.50% 

Quando estamos na fábrica 1 não (por termos uma caixa comum à equipa) 1 4.17% 

Na maioria das vezes / A maior parte das vezes 3 12.50% 

Não (é um atrofio; nós os formandos não temos caixa de ferramentas) 5 20.83% 

Às vezes sim 1 4.17% 

Ultimamente já temos praticamente todo o material que precisamos 1 4.17% 

Às vezes temos mais dificuldade em encontrar 1 4.17% 

Nem sempre 4 16.67% 

Algumas vezes não / Pontualmente não 5 20.83% 

Temos disponível mas temos que recorrer ao departamento (ao parque de máquinas) 1 4.17% 



 157 

Ainda não tenho uma caixa de ferramentas minha (estou a trabalhar com a de outra pessoa) 1 4.17% 

Há coisas que tenho que pedir aos colegas 2 8.33% 

Sempre 1 4.17% 

Implicações 
de não ter o 

material 

Muito tempo muitas vezes à espera / Demoro mais tempo a executar uma tarefa / Atrasos no 
trabalho / Manter em standby (até que venha o equipamento necessário) 

13 54.17% 

Estar sempre a pedir 1 4.17% 

Muitas vezes o trabalho que nos é exigido nem a empresa está preparada para o fazer 1 4.17% 

Não o posso fazer / Não o posso fazer da melhor maneira / Não há sequência / Não execução do 
mesmo (por falta da ponte) 

7 29.17% 

Produtivamente é muito fraco 1 4.17% 

As coisas ficam mais dispendiosas 1 4.17% 

No meu trabalho quase que não tem nenhuma / Não tem implicações 2 8.33% 

Como resolve 

o facto de não 
ter material 

Pedimos ao nosso chefe 1 4.17% 

Chega um ponto que arranjamos estratagemas para executar o nosso trabalho (tentamos dois ou 

três fazer o trabalho) 
1 4.17% 

Ajuda de colegas (quando deveria ser feito com a ponte) / Peço aos colegas (se não tiver, vou pedir 
a outro; cada pessoa tem uma caixa atribuída e o material não é em triplicado; emprestado) / 

Debato com um colega 

16 66.67% 

Inventamos ferramentas (porque o mercado não tem) / Desenrascanço (inventar outra forma de 
prosseguir com o trabalho) / Tento ladear a coisa (ficando aquilo para trás e passar ao passo 

seguinte) / Improvisa-se 

10 41.67% 

Procuro (o material, ferramentas) 4 16.67% 

Recorro ao departamento / Recorro ao parque de máquinas 2 8.33% 

Recorro a outras equipas (quando a minha equipa não tem) 1 4.17% 

Espero 1 4.17% 

Rapidamente solucionamos o problema 1 4.17% 

Passo ao passo seguinte 1 4.17% 

Tento sempre com a Chefia / tento sempre com o team leader 4 16.67% 

Procuro auxílio 1 4.17% 
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7. Ambiente térmico no verão no local de trabalho 

Categorias Unidades de análise 
Freq 

% 

Nível 

Um bocadinho de calor 5 20.83% 

Mau / Muito calor / Muito quente / Extremamente elevadíssima / De verão não se pode aguentar / 
No verão faz muito calor / Insuportável (tivemos cá trinta e tal graus) / Chegámos a ter acima de 40 
graus 

15 62.50% 

Já na Primavera é muito quente 1 4.17% 

Para mim esta temperatura já é elevada 1 4.17% 

Quente 1 4.17% 

Parece que o ar condicionado está avariado algum tempo / O sistema de refrigeração não é do 
melhor / Já houve testes e mais testes com o ar condicionado / Os equipamentos não conseguem 

responder à necessidade / Vieram cá fazer reparações no arrefecimento / A climatização está mal 
distribuída pelos espaços 

10 41.67% 

Já esteve pior segundo os meus colegas 1 4.17% 

É um edifício pequeno em que constantemente as portas estão abertas (seja para entrar e sair 
camiões, equipamentos para as obras) 

2 8.33% 

Isso é complicado 2 8.33% 

Isto não é o melhor sítio para trabalhar 1 4.17% 

Não é mau 1 4.17% 

Ainda não apanhei o verão aqui 2 8.33% 

Tem dias 1 4.17% 

Ultimamente tem sido razoável 1 4.17% 

Não sei 1 4.17% 

Este ano vamos testar 1 4.17% 

É bom 1 4.17% 

 Sente desconforto 

Às vezes (às vezes o ar condicionado está avariado) / um bocadinho / Há dias  5 20.83% 

Sim (com as moscas e melgas) / Sofro com o calor / Tenho tendência a sentir um grande 
desconforto / Claro / Se temos um trabalho físico e se temos que usar roupas para estarmos 
minimamente protegidos, sente-se desconforto / Qualquer temperatura quando é excesso quente / 

É insuportável 

18 75.00% 
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Desconforto não digo, mas sente-se um pouco de calor 1 4.17% 

Tenho mais desconforto com o calor do que com o frio 1 4.17% 

Também não é por aí 1 4.17% 

Implicações da 

elevada 
temperatura no 

trabalho 

Mais cansaço / Mais moleza 9 37.50% 

Mais fadiga 1 4.17% 

Menos desempenho / Torno-me menos produtivo 7 29.17% 

Acho que nenhuma, não implica 1 4.17% 

Não se sente tão motivada 1 4.17% 

Vai perder alguma percentagem de faculdades / O nível de concentração deixa de ser o mesmo 2 8.33% 

O desgaste é maior 1 4.17% 

O desconforto é maior 5 20.83% 

Menos vontade de trabalhar / Menos disponibilidade para trabalhar / Não temos disposição 5 20.83% 

Paro mais vezes (porque tenho que beber água) / Maior desidratação 5 20.83% 

Demoramos mais tempo a fazer uma determinada tarefa 1 4.17% 

Aumenta a ansiedade 1 4.17% 

Tornamo-nos inacessíveis 1 4.17% 

Estratégias para 
minimizar 

T-shirts / Era usar t-shirts, mas não podemos 2 8.33% 

beber muita água / Tento hidratar-me o mais possível / beber água 12 50.00% 

Fazer pausas (fora do pavilhão) / apanhar ar / Vou lá fora 9 37.50% 

Não posso fazer nada 4 16.67% 

Procurar sítios mais frescos para trabalhar 1 4.17% 

Fazer uma barreira com uma placas que temos aí para não vir tanto o calor 1 4.17% 

Tento estar sempre a fechar o portão 1 4.17% 

Desenrascanço 1 4.17% 

Tentar arranjar maneira de estar mais confortável no meu posto de trabalho 1 4.17% 

Abrir a camisa, puxar as mangas para trás 1 4.17% 

Em relação ao vestuário não podemos fugir muito 1 4.17% 

Vou à casa de banho (lavar a cara, as mãos) 2 8.33% 

Reclamar com o Chefe por causa do ar condicionado 1 4.17% 
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Estar vestido confortavelmente (nós temos roupas de verão e de inverno) 1 4.17% 

Não fazer movimentos muito grandes 1 4.17% 

 

8. Pausas que fazem por dia 

Categorias Unidades de Análise Freq % 

Média de pausas 
por dia 

3 ou 4 2 8.33% 

2 7 29.17% 

3 3 12.50% 

4 3 12.50% 

Dependendo do trabalho (pode haver trabalhos muito exigentes e não posso parar mais vezes, 
mas depois pode haver dias em que não estou com aquele trabalho tão exigente) 

6 25.00% 

às vezes não faço quando o trabalho é entusiasmante 1 4.17% 

Paro a meio da manhã para tomar o PA, comer uma peça de fruta ou qualquer coisa e à tarde a 

mesma coisa / Faço 1 pausa na 1ª parte do turno e depois faço outra na 2ª metade / 7 minutos 
de manhã e à tarde 

4 16.67% 

Não necessito fazer mais pausas porque é muito frequente ficar à espera para continuar a 
trabalhar e faço pausa / Não faço pausas 

2 8.33% 

Agora se estou a trabalhar com a rebarbadora, trabalho, descanso um bocadinho, não 
abandono, mas descanso um bocadinho so braços 

1 4.17% 

2 ou 3  1 4.17% 

1 2 8.33% 

Bastantes, eu sou fumador 1 4.17% 

O meu trabalho permite-me pausar variadíssimas vezes / As pessoas são livres de fazer as 

pausas que quiserem 
2 8.33% 

Não sei 2 8.33% 

5 3 12.50% 

2 pausas antes do almoço e 2 depois do almoço 1 4.17% 

6 1 4.17% 
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8 2 8.33% 

10 (entre comer e fumar) 1 4.17% 

Duração das pausas 

10 minutos / 5 a 10 minutos / 5 minutos / Para comer uns 5 minutos 19 79.17% 

Pausas de segundos, 5,6,7,8 segundos 1 4.17% 

7,8,9,10 minutos 1 4.17% 

10/15 minutos (é quando aproveito e vou ao WC, telefonar, comer) / 15 minutos (para comer) 3 12.50% 

Pode variar consoante a carga de trabalho 1 4.17% 

Alguns minutos 1 4.17% 

Fumar um cigarro 2 8.33% 

Sei lá 1 4.17% 

2 minutos / 2 a 4 minutos, mas há sempre aquelas pausas maiores 2 8.33% 

7 minutos 1 4.17% 

Beber café 1 4.17% 

também pode haver uma de 1 minuto, mas é muito variável em função dos dias 1 4.17% 

rápido 1 4.17% 

 

9. Interrupções no trabalho 

Categorias Unidades de Análise Freq % 

Nível 

Só se for urgente 1 4.17% 

Por norma não é muito habitual 1 4.17% 

Costuma acontecer muita vez (principalmente se tivermos que ir à máquina) / Com 
frequência / Muitas vezes (por causa das minhas qualificações, tenho que ir fazer tarefas 
que os outros não sabem) 

5 20.83% 

Sim (descarregar ou carregar camiões) / Acontece / Costumo 15 62.50% 

Às vezes (o team leader pode precisar de mim) / Às vezes pedem ajuda para ir ajudar 

outro colega (somos solicitados pelos mais novos) / Algumas vezes / Às vezes se tivermos 
que ir com uma ferramenta à prensa 

13 54.17% 

Muito raro 1 4.17% 

Raro / Muito de vez em quando / Esporadicamente sim / Não é normal 7 29.17% 
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Não muito 1 4.17% 

Eventualmente 1 4.17% 

 

10. Trabalho em equipa 

Categorias Unidades de Análise Freq % 

Nível 

Sim / Também, naturalmente / Trabalho em equipa / Costumo / Trabalho em equipa também 21 87.50% 

Sempre / Muito 3 12.50% 

O team leader tenta sempre que sejamos dois, à excepção de alguns trabalhos mais simples  1 4.17% 

Às vezes até somos bastantes 1 4.17% 

Por vezes 1 4.17% 

 

11. Apoio dos colegas 

Categorias 
Sub-

categorias 
Unidades de análise Freq % 

Tem o apoio dos colegas 

Sim / No geral sim / Normalmente sim / Sem dúvida / Penso que sim /Claro / Tenho / 
Total 

23 
95.83

% 

Sempre 
4 

16.67

% 

Nem todos os colegas, não são todos iguais / Uns são mais acessíveis que outros / 
Não totalmente / ultimamente tenho andado um bocado triste com a equipa 

4 
16,67

% 

Quando necessário tenho 1 4.17% 

Gostaria de ter mais (se alguém erra aqui dentro, é fácil passar, se for eu é mais difícil, 
pois ninguém espera que eu erre) 

1 4.17% 

Em que 
situações lhes 

pede ajuda 

Experiência 

Quando não sei / Quando apanho uma coisa nova / Quando tenho alguma dúvida 
(porque quando não sei não mexo; peço a uma pessoa mais qualificada) / Quando há 
dificuldades / Quando vou fazer algo em que não estou muito à vontade para fazer / 

Quando não domino uma determinada tarefa / Quando nunca o fiz / Quando fiz poucas 
vezes / Quando  tenho desconhecimento da tarefa 

22 
91.67

% 

Procuro sempre questionar se estou a fazer bem ou mal 1 4.17% 
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Tiro mais dúvidas do que eles a mim, por ser das pessoas mais experientes  1 4.17% 

Dificuldades 
/Problemas 

Sempre que necessário 2 8.33% 

Na resolução de problemas / Aconselhamento (pedir dicas que são importantes para 
não fazer mal o trabalho) 

6 
25.00

% 

Qualquer situação (referente ao trabalho) 2 8.33% 

Falta de ferramentas 1 4.17% 

Coisas difíceis 1 4.17% 

Exigências 

físicas 

Quando preciso de ajuda para um trabalho físico (movimentar alguma coisa que não 

consigo sozinho; quando há alguma coisa pesada) 
11 

45.83

% 

Quando se está na prensa (um está nos comandos e o outra na ferramenta; devido à 
dimensão da peça, que podem não ser pesadas mas têm formatos que uma pessoa 
sozinha não consegue) 

2 8.33% 

Para executar tarefas que sozinho não consigo executar 
5 

20.83

% 

 

12. Satisfação no trabalho 

Categorias Sub-categorias Unidades de análise Freq % 

Nível 

Sim / Sim, até agora / Sem dúvida 18 75.00% 

Bastante / Muito 3 12.50% 

Tem dias 1 4.17% 

Já é tarde para estar insatisfeito 1 4.17% 

Neste momento o nível de satisfação não é muito grande 1 4.17% 

Com o trabalho sim, com o ambiente não 1 4.17% 

Porquê  

Suporte Social O ambiente na equipa acho que é bom / Gosto do espírito de equipa 2 8.33% 

Satisfação 

Gosto do trabalho (trabalhos manuais) / É um trabalho que dá gosto (é palpável, visível) 10 41.67% 

Gosto de aqui estar / Sinto-me bem aqui / Faço aquilo que gosto 6 25.00% 

Tem haver comigo 1 4.17% 

Satisfaz-me profissionalmente / Sinto-me realizado  3 12.50% 

Trabalho naquilo que estudei 1 4.17% 

Confiança A empresa nunca nos falhou com nada 1 4.17% 
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Vertical Sinto apoio por parte da chefia 1 4.17% 

Estou inserido numa empresa que tem um nome e uma categoria a nível nacional e internacional 1 4.17% 

Significado do 

trabalho 

É um trabalho que ao final do dia vemos a evolução / É um trabalho que ao final do dia vemos a 

conclusão 
2 8.33% 

Fazer algo, construir algo a partir de um pedaço de ferro 2 8.33% 

Gostava mais da equipa B, porque se vê o resultado do trabalho 1 4.17% 

Recompensas Recebo a horas 1 4.17% 

Desafio/ 

Novidade 

É um desafio (ainda tenho muita coisa a aprender; diário) 7 29.17% 

Fazemos praticamente todos os dias coisas diferentes / É aliciante 3 12.50% 

Aprendemos muito 2 8.33% 

Não é repetitivo 1 4.17% 

Possibilidades 
de 

desenvolvimento 

Foi começar de novo 1 4.17% 

A margem de progressão aqui é enorme / É uma perspectiva de futuro (ter saído de outra área e 

ir para outra) 
3 12.50% 

Outros 

Não é mau para a média 1 4.17% 

Estamos com uma carga de trabalho baixa (estar parado implica perder a concentração) 1 4.17% 

Há coisas a melhorar, com certeza 1 4.17% 

Tenho as condições que acho que são as mais indicadas 1 4.17% 

 

 

13. Reconhecimento do trabalho 

Categoria

s 

Sub-

categorias 
Unidades de análise Freq % 

Direcção da empresa 
Nível 

Penso que sim / Acho que sim/ Sim/ Até agora, tem reconhecido 
13 

54,17
% 

Não sei / Nunca pensei muito nisso / Eu ainda não posso dizer, estamos em formação / Eu não 
sei o que a direcção da empresa reconhece 

6 
25.00

% 

Não posso responder a isso, tem que perguntar a eles 2 8.33% 

De uma forma ou de outra reconhece 1 4.17% 
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Talvez não / Não sou reconhecido por aquilo que eu sei / Não (eu acho que não reconhece; não 

vai tão fundo) 
7 

29.17

% 

Direcção 
da 

empresa 
Porquê 

Pontos 

positivos 

Acho que temos uma avaliação e nessa avaliação devem saber / Temos uma avaliação 

(concordei; mesmo quando é negativa, motiva para continuar; quando é excelente há um bom 
agrado por parte da chefia) 

4 
16.67

% 

Nunca me falharam o ordenado 1 4.17% 

Dá prémios ao pessoal e tudo / Têm iniciativas que premeiam, no natal temos um jantar muito 

elaborado 
2 8.33% 

Sinto da parte deles o feedback da minha prestação / Sinto que estão atentos aquilo que faço 2 8.33% 

Os meus superiores reconhecem que tenho capacidades 1 4.17% 

Se não reconhece-se já me tinham convidado a ir ao preço certo 1 4.17% 

Se não, não me tinham posto lá 1 4.17% 

Sou muito falado, pela minha experiência 1 4.17% 

Pontos 
negativos 

Em termos de verem o trabalho final da área / Quanto muito reconhece o trabalho da direcção 
da minha área / Pode ser reconhecido o trabalho da área, agora o meu especificamente não. 

4 
16.67

% 

Não tenho feedback / Por não ser um contacto directo, não tenho bem a noção / Acho que eles 
nem sabem o que a gente faz 

3 
12.50

% 

Eles aqui utilizam muito uma frase que é "fazer bem é uma obrigação", quando a coisa corre 
mal, conseguem apontar o dedo, se corre bem, é nossa obrigação 

1 4.17% 

Acho que deveria estar mais a frente do que aquilo que estou 1 4.17% 

O trabalho que fazemos aqui, é um trabalho bastante manual, muito técnico e não existe 
sensibilidade para perceber as especificações da função 

1 4.17% 

Qualquer patrão reconhece quem tem lá uns fulanos que trabalham, mas estão acima deles e 

não nos veêm e não nos querem ver 
1 4.17% 

Especialista Nível 

Sim / Sem dúvida / Muito 
15 

62.50
% 

Acho que sim / Até ver, ele tem dado mostras disso / Provável que sim 
7 

29.17
% 

Ainda não consigo ter percepção porque estou muito no inicio / Não sei 2 8.33% 

Não 1 4.17% 
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Especialista Porquê 

Temos avaliações (é correcta; diz-nos os bons e maus aspectos; diz-nos como estamos e não 
estamos, ele faz perguntas ao team leader, tem que saber minimamente o que faço, porque às 
vezes pergunta-me o que fiz) 

7 
29.17

% 

Já mo disse pessoalmente / Sinto feedback da minha prestação / Quando faço o trabalho bem 
feito ele dá-me os parabéns / Pelos comentários que ele fez 

7 
29.17

% 

Ja me teria mandado embora 1 4.17% 

Nunca disse nada de mal / Não me tem feito sentir que está desagradado 2 8.33% 

É uma pessoa que está atenta ao nosso trabalho / Sabe exactamente o que eu sei fazer 2 8.33% 

Motiva-nos 1 4.17% 

O valor moral é reconhecido, o monetário esse é que nem ele consegue fazê-lo 1 4.17% 

Ele sabe que precisa de mim 1 4.17% 

Tem-me ajudado imenso (com as minhas limitações de saúde) 1 4.17% 

Team Leader Nível 

Sim / Vai reconhecendo 15 

62.50

% 

Eu penso que sim/ Espero que sim 3 
12.50

% 

Há team leaders e team leaders 1 4.17% 

Não sei 1 4.17% 

Team leader porquê 

Quando faço o trabalho bem feito dá os parabéns / Já me disse várias vezes 2 8.33% 

Ele vê e se possível ajuda-nos / Estamos sempre a aprender com ele 2 8.33% 

Se ele me dá tarefas diferentes tem confianças / Dá-me tarefas de responsabilidade/dificuldade 
3 

12.50
% 

no dia a dia nós sabemos, não sei explicar porquê 1 4.17% 

Ele sabe o que sei fazer e sabe o meu valor 1 4.17% 

A partir do momento que ele assumiu a liderança da equipa tem insistido naqueles trabalhos 
que tenho dificuldade 

1 4.17% 

Não se coíbe de nos chamar a atenção 
3 

12.50
% 

Anda sempre atento aquilo que andamos a fazer 1 4.17% 

Hoje tenho um, amanhã tenho outro 1 4.17% 

Não são pessoas muito expansivas, se a pessoa está dentro dos parâmetros  1 4.17% 

Ele nunca mo disse pessoalmente, mas demonstrou 1 4.17% 
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Não damos grande valor ele é um colega de trabalho 1 4.17% 

É quase um colega de trabalho 1 4.17% 

Ainda são poucos os trabalhos de dificuldade que me são entregues porque não tenho 

experiência 
1 4.17% 

Dá-me autonomia 1 4.17% 

Está próximo de nós (está mais na área de trabalho, acompanha mais) 1 4.17% 

Não tem havido razões de queixa 1 4.17% 

Não que haja feedback da parte dele 1 4.17% 

 

14. Partilhar os problemas ou dificuldades no trabalho com a Chefia 

Categoria Unidade de Análise Freq % 

Nível 

Sim 16 66.67% 

Às vezes / Alguns 2 8.33% 

Mais com o team leader pois o especialista não está tão próximo / Com o meu coordenador 2 8.33% 

Não muito, não sou muito de me queixar / É raro queixar-me, pelo menos por enquanto 2 8.33% 

O chefe está cá para isso 1 4.17% 

Se sim, quais? 

Há trabalhos que não faço muito e então tenho mais dificuldades / Quando há dificuldades / 

Sempre que não consigo executar uma tarefa / Na execução de certos trabalhos 
14 58.33% 

Quando há alguma coisa mal feita ou veio mal feita 2 8.33% 

Quando vejo que é necessário 1 4.17% 

Quando me sinto prejudicado 1 4.17% 

Em termos de comandos da prensa 1 4.17% 

Problemas nalguma ferramenta 1 4.17% 

Peça mal maquinada 2 8.33% 

Forma como o trabalho é feito (falta de organização, erros de estratégia, falta de planeamento) 5 20.83% 

O que eu acho realmente importante para a continuação do meu posto de trabalho 1 4.17% 

Quando falta material 4 16.67% 

Quando há problemas 1 4.17% 

Se não, porquê? Tento resolver as coisas, transmito só quando não consigo solucionar 1 4.17% 
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Porque estou à procura do meu espaço 1 4.17% 

 

15. Problemas de Saúde 

Categorias Unidades de análise Freq % 

Nível 

Eu já perdi uma perna 1 4.17% 

Às vezes de joelho, não consigo estar muito tempo de joelhos / Se estiver muito 
tempo dobrado ou agachado, joelhos 

2 8.33% 

Não / Que eu saiba não 17 70.83% 

Sofro de enxaquecas (já estou melhor, mas quando dói, não consigo estar focado) 1 4.17% 

De nascença não 1 4.17% 

Tendinite no ombro direito (devido a longos períodos com uma máquina, lixadeira 
rotativa excêntrica, que transmitia muita vibração) 

1 4.17% 

Se estiver muito tempo dobrado ou agachado, na coluna / As costas / Hérnias / Se 
for uma tarefa que se foque muito na cervical tenho que fazer pausas 

4 16.67% 

As articulações 2 8.33% 

Os olhos estão cada vez piores 1 4.17% 

Bicos de papagaio na coluna 1 4.17% 

Neste momento não, mas já tive 1 4.17% 

Tendinite 1 4.17% 

Tenho velhice, mais nada 1 4.17% 

Estratégias para combater as 

limitações 

Tenho umas esponjas, tipo joalheiras / Panos para proteger os joelhos 2 8.33% 

Utilizo o braço esquerdo / Tento descansar o máximo o braço direito 2 8.33% 

Medicamentos não tomo 1 4.17% 

Evito alguns tipos de trabalho 1 4.17% 

Procuro ajuda / Para transportar objectos peço ajuda 2 8.33% 

Procuro fazê-los mais devagar 1 4.17% 

Praticando natação livre 1 4.17% 
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Tento facilitar-me a mim próprio / Tento executar as coisas de maneira a que não 
possa me prejudicar / Quando me está a prejudicar paro ou tento executar de 
outra forma  

3 12.50% 

Executo com meios auxiliares 1 4.17% 

 

16. Sentir regularmente algum tipo de dor 

Categorias Unidades de análise Freq % 

Nível 

Não / Que seja sempre a mesma, por enquanto não / Ainda não 17 70.83% 

Sim 2 8.33% 

Por vezes 1 4.17% 

Onde? 

Se fizer trabalhos de polimentos ou colocar colunas, nos braços e costas  1 4.17% 

No ombro (se trabalhar muito tempo com maquinas com vibrações) 1 4.17% 

Tendões 1 4.17% 

Joelhos 3 12.50% 

Coluna (se tiver muito tempo dobrado; se estiver mais do que um dia a trabalhar na prensa ao alto) 2 8.33% 

Articulações 3 12.50% 

Mãos 1 4.17% 

Braços 1 4.17% 

Estratégias 
para aliviar 
essa dor 

Tento não esforçar muito 1 4.17% 

Não há forma / Aguento 3 12.50% 

Tomo medicação 1 4.17% 

Faço exercício para reforçar os músculos 1 4.17% 

Tento pausar um bocado 1 4.17% 

Fisioterapia caseira / Massajar as mãos / Massajar as costas 3 12.50% 

Areia da figueirinha com um bocadinho de água no microondas 1 4.17% 

Uso pulseiras 1 4.17% 

Uso pulsos elásticos 1 4.17% 

Tomar um banho quente no final do dia 1 4.17% 

Ponho dias de folga para quebrar o ritmo 1 4.17% 
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Estico-me bem, quando acordo 1 4.17% 

Tentar não passar os limites / Não estar na posição que me prejudica 2 8.33% 

 

17. Ritmo de trabalho 

Categorias Sub-categorias Unidades de análise 
Frequên

cia 
% 

Nível 

Elevado 

Acima do normal 1 4.17% 

Quando trabalho é urgente é um pouco mais stressante 1 4.17% 

Alguns trabalhos é muito doloroso e há pessoas sobrecarregadas com esses 1 4.17% 

Moderado 

Normal 8 33.33% 

Consoante aquilo que é necessário / Se for preciso pressa, fazemos pressa, se 

não for preciso é calmo 
3 12.50% 

Não é muito stressante 1 4.17% 

De um modo geral o ritmo é calmo / calmo 2 8.33% 

Às vezes acelero, mas também compenso, depende da carga 1 4.17% 

Médio 2 8.33% 

Aceitável 1 4.17% 

Razoável 1 4.17% 

Suportável 1 4.17% 

Bom 1 4.17% 

Baixo 

Não concordo que sejamos muito rápidos 1 4.17% 

Baixo, muito baixo 1 4.17% 

Lento 1 4.17% 

Pouco trabalho nesta fase 1 4.17% 

Outros 

Não sei 1 4.17% 

Tem dias / Isto é muito flutuante 2 8.33% 

Ainda não tenho noção, pela falta de experiência 1 4.17% 

É muito minucioso 1 4.17% 

Ja teve que abrandar o ritmo nível Sim / Já / Provavelmente já 13 54.17% 
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Não / Até hoje não 8 33.33% 

Não me lembro de nenhuma situação 1 4.17% 

Por questões físicas não, por questões do trabalho sim 1 4.17% 

Ja teve que abrandar o ritmo porquê 

Estarmos adiantados no trabalho e ainda não termos o próximo projecto disponível 
/ Para não acabar o trabalho todo e deixar algum para os colegas que veêm atrás / 
Por termos pouco trabalho 

7 29.17% 

A pedido 1 4.17% 

Cansaço / Fadiga /Esforço 8 33.33% 

Por me aperceber que não é preciso fazer as coisas tão depressa 1 4.17% 

Por estar meio adoentado 1 4.17% 

Por causa das minhas limitações físicas 1 4.17% 

Por estar indisposto 1 4.17% 

Regra geral tenho é que acelerar porque temos prazos para cumprir 1 4.17% 

 

18. Condições de Trabalho 

Categorias Sub-categorias Unidades de análise Frequ % 

Nível 

Acho que são boas / Boas / Pode-se sempre melhorar, mas no geral são boas 17 70.83% 

Muito boas / Bastante boas 3 12.50% 

Não são más 1 4.17% 

Razoáveis 2 8.33% 

São razoáveis para boas 1 4.17% 

Excelentes 1 4.17% 

Acima da média 1 4.17% 

Porquê 
Pontos 

positivos 

As fardas são lavadas cá 2 8.33% 

Temos cantina / Temos sala de refeições/ Temos máquinas de alimentação e bebidas  3 11.11% 

Temos balneários bons 2 8.33% 

A nossa organização de trabalho é boa 3 12.50% 

O local está sempre limpo e arrumado 3 12.50% 
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Temos sempre tudo à mão, na caixa / Temos as condições necessárias para executar o nosso 
trabalho / Temos o materiais sempre disponíveis para trabalhar/ Temos a ferramenta sempre 

disponível 

13 48.15% 

Não falta nada / Não me posso queixar 2 8.33% 

Temos sempre a abertura da Chefia para falarmos 1 4.17% 

Trabalhamos numa sequência lógica 1 4.17% 

Tenho ajuda dos meus colegas 1 4.17% 

Dão-nos ânimo 1 4.17% 

Há possibilidade de melhorar 1 4.17% 

Temos um bom ambiente de trabalho 1 4.17% 

Temos equipamento de segurança 1 4.17% 

Pontos 

negativos 

Tirando a falta de ferramentas para trabalhar no dia-a-dia 4 16.67% 

Não temos bancadas para trabalhar, temos que trabalhar em cima das ferramentas, caixotes  1 4.17% 

As condições no verão é que não são boas 2 8.33% 

Muitas vezes há uma paranoia com a limpeza, auditorias e arrumação 1 4.17% 

Bocadinho de desorganização 1 4.17% 

O overtime não ser imputado 1 4.17% 

Estamos muito dependentes quer do chefe de equipa quer dos colegas 1 4.17% 

Influência na forma de 
trabalhar 

Motiva-me 3 12.50% 

Ajuda a ter melhor produtividade / Sou mais eficiente / O trabalho final é melhor 7 29.17% 

Positivas 3 12.50% 

Não tem influência 2 8.33% 

Não me leso tanto física como psicologicamente 1 4.17% 

Não temos desculpa para fazer um mau trabalho se temos condições 1 4.17% 

Os resultados aparecem mais rapidamente 2 8.33% 

Sentimo-nos mais seguros do que estamos a fazer 1 4.17% 

Perdemos menos tempo 1 4.17% 

O ambiente estando bom, tudo à volta corre bem 1 4.17% 

É complicado termos que estar sempre a pedir material / Atrasa-me o trabalho se não tiver ferramentas 3 12.50% 

Quando temos que inventar muita coisa nem sempre dá bom resultado 1 4.17% 
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Desenvolvemos mais os nossos conhecimentos 1 4.17% 

Como 
melhorar 

as 

condições 
de 

trabalho 

Layout 

Colocar mais pontes ou pórticos 3 12.50% 

Uma mesa basculante 1 4.17% 

Mesas de trabalho normais 1 4.17% 

Bancadas com tornos 2 8.33% 

Condições de extrações de fumos para as soldaduras ou um local fixo para soldaduras 1 4.17% 

Carrinhos de transporte elevatórios 1 4.17% 

Alterar a forma como se coloca as colunas / Alterar a forma como se esquadra as facas  3 12.50% 

Mais espaço 1 4.17% 

Ambiente 
Climatização no Verão 5 20.83% 

Ter mais luminosidade, há trabalhos que temos pouca luz 1 4.17% 

Fornecedores As peças virem bem maquinadas para se chegar ali e montar / O nosso fornecedor, melhorar a forma 
como executa 

2 8.33% 

Forma e 
organização 

do trabalho 

Outra forma de planificar os pratos 
2 8.33% 

Arranjarem-me ferramentas / Mais material / Existir uma caixa de ferramentas geral para quem está 
em formação 

3 12.50% 

Ter uma prensa nossa ou rentabilizar as que existem de maneira diferente 2 8.33% 

Mais organização 1 4.17% 

Mais formação nalguma área em que estejamos menos especializados 1 4.17% 

Não cometer-mos tantas vezes os mesmos erros, melhorar a planificação 1 4.17% 

Outros 
Neste momento tenho todas as condições para executar o meu trabalho 1 4.17% 

Não sei 2 8.33% 

Equipamentos 

/ Ferramentas 

Aparelhos mais modernos / Aparelhos que nos ajudem a executar o trabalho / Ferramentas de apoio 

para acertar cames, por exemplo mesas giratórias 
4 16.67% 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 
 

 
ERGONOMIA 

 

 
 

Este questionário insere-se no Projecto de Ergonomia, Envelhecimento e Trabalho 
e tem como objectivos caracterizar a Percepção da Capacidade de Trabalho e dos 
Factores Psicossociais pelos Colaboradores. 

 
 

 
Conheço os objectivos do questionário e concordo com a sua utilização no 
âmbito do projecto de Ergonomia, Envelhecimento e Trabalho da Faculdade 

de Motricidade Humana: 

 

 

 

      _____________________________ 

Rubrica 
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