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Resumo 

 

 

Os fatores psicossociais de risco são uma forte preocupação a nível europeu, por estarem na origem 

do aumento das queixas de saúde dos trabalhadores, com implicação na ocorrência de acidentes de 

trabalho. 

Neste enquadramento houve a necessidade de estudar esta temática. Propondo-nos nesta tese, 

analisar a relação existente entre as condições de trabalho e o estado de saúde e de bem-estar 

percecionados pelos trabalhadores. 

O trabalho foi desenvolvido em três fábricas de cimento Portuguesas, sendo a amostra constituída 

por 192 trabalhadores das áreas de fabricação e manutenção. Para a recolha de dados foi utilizado o 

inquérito INSAT. O tratamento dos dados recorreu a estatística descritiva, e a modelos de regressão 

para analisar a associação entre as condições de trabalho e a saúde e bem-estar. 

Os resultados mostraram que algumas características do trabalho, aspetos relacionais e temporais 

do trabalho são fatores que interferem negativamente na saúde dos trabalhadores. 

A implementação de uma cultura de segurança, com forte empenho dos líderes, constituirá uma 

forma de reduzir os efeitos destes fatores na saúde e quotidiano do trabalhador. 

 

  

 

 

Palavras-Chave: Fatores psicossociais de risco; Perceção de risco; Relação trabalho-saúde; 

Indústria Cimenteira; Inquérito INSAT; Cultura de segurança, Condições de trabalho, Liderança; 

Sistema de Gestão da Segurança; Avaliação de ricos.  
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Abstrat 

 

 

Psychosocial risk factors are a major concern at European level, being the source of the increase in 

health complaints by workers, with implications in potential work-related accidents. 

Against this background, there was a need to study this subject. We propose, in this thesis, an 

analysis the relationship between working conditions and health and wellness perceived by workers. 

The study was conducted in three Portuguese cement plants, with a sample of 192 workers in 

manufacturing and maintenance areas. For data collection, it was used the INSAT inquiry. To process 

the data, it was used descriptive statistics and regression models to examine the association between 

working conditions and health and wellness. 

The results showed that some features of the work - relational and temporal aspects of work - are 

factors that affect negatively the worker’s health. 

The implementation of a safety culture, with a strong commitment from the leaders, constitutes a 

mean to reduce the effects of these factors on the worker’s health and daily life. 

 

 

 

 

 

Keywords: Psychosocial risk factors; Perception of risk; Relationship between work and health; 

Cement Industry; INSAT survey; Safety culture, Working conditions, Leadership; Safety management 

system; Risk assessment. 
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Introdução  

 

Os fatores de risco psicossociais são uma forte preocupação a nível europeu, por estarem a 

aumentar as queixas e as suas consequências serem cada vez mais graves, influenciando quer o 

estado de saúde dos trabalhadores, quer a implicação nos acidentes de trabalho (Eurofound, 2012). 

 

 A informação estatística disponível evidencia que a sinistralidade laboral continua a ter uma forte 

incidência em Portugal. Todos os anos há várias centenas de milhares de acidentes, fazendo do 

nosso país um dos estados europeus com maior sinistralidade laboral, comprovado pelas taxas de 

incidência de acidentes de trabalho graves e de acidentes de trabalho fatais, apresentando valores 

superiores à média da UE27 (Eurofound, 2012). 

 

De entre as atividades onde ocorreram mais acidentes no último ano, está a indústria transformadora 

em primeiro lugar, seguida da atividade da construção. Estes acidentes acontecem na grande 

maioria nas instalações industriais e estão relacionados com “escorregamento ou hesitação com 

queda, queda de pessoas” (ACT, 2014). 

 

Em linha com estas estatísticas estão os acidentes ocorridos desde 2010 até à data, na Empresa, 

em que a grande maioria é motivada por quedas, movimentos em falso e outras designações 

similares dentro do conceito movimento (andar, subir, descer escadas, etc.), cuja prevenção parece-

nos não estar diretamente relacionada com a componente técnica do trabalho, onde já foram feitos 

investimentos de monta decorrentes das exigências legais e normativas ao nível das proteções das 

máquinas e equipamentos, mas mais com uma componente organizacional e individual.  

 

O número de acidentes de trabalho na Empresa estudada parecia estar a decrescer naturalmente, 

constatação que relacionávamos com a implementação de medidas técnicas e organizacionais 

decorrentes da implementação do sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho e foi assim 

até uma determinada altura sofrendo uma redução de 40% no ano de 2011 para 2012 e mantendo o 

número em 2013. No ano de 2014 voltou a subir para o mesmo valor de 2011, o que alertou para o 

facto de este indicador não estar ainda controlado. 

Para além do número elevado de acidentes, era importante perceber a sua tipologia e a fragilidade 

do sistema de gestão implementado, por não os conseguir prevenir ou eliminar. 
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Neste enquadramento houve a necessidade de estudar esta temática, optando partir da perceção 

individual das condições de trabalho e do estado de saúde e da noção individual do risco em cada 

local de trabalho, para se chegar ao lado menos visível da causalidade dos acidentes de trabalho, ou 

seja, perceber o possível efeito das condições organizacionais de trabalho e do estado de saúde 

individual na ocorrência de acidentes de trabalho na indústria cimenteira, para que com mais 

propriedade se pudesse fazer uma prevenção efetiva do acidente de trabalho.  

 

Contextualização do estudo 

 

A Empresa estudada é de referência no seu ramo de atividade pela forma de gestão, crescimento e 

internacionalização, estando nas cinco mais sólidas e rentáveis cimenteiras internacionais, atingindo 

e por vezes superando os objetivos a que se propõe, nas mais variadas matérias. “Infelizmente, no 

que diz respeito à segurança do trabalho não temos ainda porque nos orgulhar” refere Ricardo Lima, 

CEO da Empresa, no seu comunicado de início do ano 2015. A propósito dos índices de frequência e 

gravidade de 2014, “Registramos seis casos fatais (em todo o grupo), um resultado inadmissível, que 

nos obriga a fazer uma profunda reflexão sobre o que não está acontecendo de forma 

adequada.”…“Como já temos ferramentas, acredito que precisamos investir profundamente na 

liderança pelo exemplo. Os líderes e gestores devem ser agentes mais incisivos, ao capitanear 

também todos os processos de segurança. Como agentes de mudanças comportamentais, devem 

descartar qualquer atitude permissiva que possa, eventualmente, priorizar qualquer resultado em 

detrimento da segurança.”  

 

A Empresa sofreu uma restruturação em 2013 quando foi adquirida, para além do sistema de gestão 

da segurança, higiene e saúde que estava implementado na Empresa anterior desde 2010, o SISO 

(Sistema Integrado de Saúde Ocupacional) desenvolvido para responder à Norma OSHAS 

18001:2007, a nova Empresa trouxe um outro sistema a desenvolver no Grupo, para os vários 

países, a Segurança 100%. O ano de 2014 foi pautado pelo desenvolvimento da maioria dos 

processos deste sistema de gestão, com campanhas de informação e formação aos trabalhadores, 

incluindo até uma semana com atividades em todos os estabelecimentos sobre segurança e saúde, a 

semana SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), que ocorreu em todos os 

países e setores de atividade.  

Apesar das iniciativas que já estávamos a desenvolver e das que viemos a implementar, o que é 

facto é que os acidentes aumentaram no ano de 2014, para valores similares aos de 2011. 
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Se associássemos a ocorrência de acidentes, apenas ao grau de implementação do, ou dos 

sistemas de gestão, não estaríamos a analisar todas as variáveis. A esta teremos que juntar a 

instabilidade económica que se refletiu na desvalorização do trabalho, a mudança na liderança, a 

restruturação interna da Empresa ocorrida após a compra da anterior pela nova Empresa, a 

intensificação dos ritmos de trabalho. Fatores pouco mensuráveis mas influentes nos níveis de 

motivação, atenção, autonomia e stresse dos trabalhadores.  

Analisando os acidentes de trabalho ocorridos ao longo destes cinco anos, e separando-os por ato 

inseguro e por condição insegura, pudemos verificar que 53% dos acidentes foram conotados como 

atos inseguros e 47% conotados como condições inseguras.  

 

Figura 1 – Distribuição dos acidentes desde 2010 a 2014 – Atos Inseguros - Valores relativos 

As justificativas para os atos inseguros foram (cf. fig. 1): a desvalorização do risco (40%), o 

incumprimento de procedimentos ou regras instituídas (25%), a falta de atenção e a não utilização ou 

utilização inadequada de EPI’s (15%) e a utilização inadequada de ferramentas e equipamentos 

(5%). 

 

Figura 2 – Distribuição dos acidentes desde 2010 a 2014 – Condições Inseguras - Valores relativos 
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As justificativas para as condições inseguras foram causas mais dispersas: a ausência ou 

procedimento de trabalho desadequado e deficiente planeamento da tarefa (17%), o local não seguro 

/ inseguro (16%), os pisos irregulares ou defeituosos (14%), a falta de organização e limpeza e 

outros motivos não designados (10%), e máquinas e equipamentos não adequados à tarefa ou com 

deficiência e espaço de trabalho inadequado (8%), (cf. fig. 2). 

 

De salientar que destes acidentes, apenas 34% ocorreram com trabalhadores diretos, os restantes 

63% registaram-se com prestadores de serviços e 3%, com terceiros. Dentro dos prestadores de 

serviços, apenas 15% foram registados nas grandes reparações, ou seja, com a mão-de-obra 

ocasional e 35% com os prestadores fixos: restauração, limpeza e manutenção fabril. Em relação à 

faixa etária segue a tendência nacional, onde a média das idades se situa nos 44 anos. 

O que nos leva de novo a refletir se a ocorrência dos acidentes está apenas relacionada com as 

atividades de maior risco, nomeadamente as tarefas de limpeza e manutenção, que são 

maioritariamente realizadas por trabalhadores indiretos (prestadores de serviço) ou se o nosso 

sistema de gestão não estava a controlar e a dar o apoio necessário à contratação (controlo de 

documentação, fiscalização, formação e informação). Até porque a maioria dos acidentados são 

experientes na função, com mais de 20 anos na função. 

Verificamos também que estes acidentes se distribuem com mais incidência entre os meses de junho 

a setembro, meses que em Portugal estão relacionados com as férias de verão e em que existem 

sempre trabalhadores ausentes, ou seja, as equipas encontram-se reduzidas, ou eventualmente com 

necessidade de substituir algum elemento. 

 

 

Figura 3 – Distribuição dos acidentes desde 2010 a 2014 por hora de ocorrência e dias perdidos - Valores 

absolutos 
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Nestes cinco anos, os acidentes ocorreram com maior prevalência (22%) na primeira hora de 

trabalho, onde o turno da tarde (16-24h) é o mais afetado (73%), e é também nesta primeira hora que 

têm ocorrido os acidentes com maior gravidade, como se pode verificar no gráfico da figura 3. 

De referir que foram considerados os acidentes ocorridos às 16H, como pertencentes à primeira hora 

do período da tarde, havendo a possibilidade de ainda se tratar da última hora da manhã. Por não 

ser possível apurar este facto a esta distância, uma vez que na maioria dos casos trata-se de 

acidentes ocorridos com prestadores de serviços, duas questões se podem colocar:  

1ª) A tendência dos acidentes ocorrerem com maior frequência no turno da tarde, pode ser uma 

mera coincidência ou justificada pela apresentação de alguma fadiga, devida a utilizarem o período 

da manhã para trabalhar num outro local ou tratar de assuntos pessoais, prescindindo do descanso 

necessário. 

2ª) A tendência dos acidentes ocorrerem com maior frequência na oitava hora pode ser justificada 

pela fadiga acumulada ao longo do turno ou pressa para concluir o trabalho antes de terminar o 

turno. 

 

Reflexão sobre o objetivo inicial 

 

Analisados os dados estatísticos relativos aos acidentes ocorridos constatámos que os trabalhadores 

diretos, grupo alvo deste estudo, são os que menos acidentes têm sofrido. Acresce a este dado o 

facto de nestes últimos anos ter ocorrido uma reorganização dos recursos humanos, tendo os com 

maior antiguidade saído da Empresa ou assumido cargos de coordenação, logo com menos funções 

operacionais. Neste cenário o nosso objetivo inicial, perceber o possível efeito das condições 

organizacionais de trabalho e do estado de saúde individual na ocorrência de acidentes de trabalho, 

dificilmente seria alcançado. Não perdendo completamente a ancoragem da pesquisa, redefinimos o 

objetivo do trabalho, propondo-nos analisar a relação existente entre as condições de trabalho e o 

estado de saúde e de bem-estar percecionados pelos trabalhadores. 

O que é facto é que o tema era pertinente e necessário uma vez que a Agencia Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho refere-nos que existe uma relação entre a exposição aos fatores de 

risco psicossociais e a ocorrência de acidentes, interessa-nos apurar no nosso caso quais são eles e 

em que medida afetam os nossos trabalhadores, e em concreto a sua saúde e o bem-estar. 

Os resultados atrás apresentados levam também a pensar a fragilidade do sistema de gestão SST 

implementado na Empresa, estando ele maduro nesta Empresa do Grupo, uma vez que está 

implementado e certificado desde 2010, estará ele a cumprir a sua função de controlar os riscos para 
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os trabalhadores diretos e indiretos, quais as falhas que apresenta e onde deverá ser reajustado ou 

melhorado. 

Outros objetivos surgiram da consulta bibliográfica sobre os acidentes de trabalho associados aos 

riscos psicossociais, nomeadamente a perceção do risco, que nos coloca dúvidas sobre o controlo 

dos riscos que é realizado atualmente abarcar os que afetam (ou não) ou os que são percecionados 

pelos trabalhadores. E ainda saber se os dados recolhidos no questionário aplicado são suficientes 

para caracterizar a cultura de segurança desta população, uma vez que vários autores referem existir 

uma relação muito forte entre o estágio de cultura de segurança e a ocorrência de acidentes de 

trabalho. 

 

Plano de trabalho 

 

Este trabalho encontra-se dividido em duas partes, na primeira parte é descrito o enquadramento 

teórico dos riscos psicossociais, desenvolvido nos pontos que considerámos ter implicação neste tipo 

de riscos. Na segunda parte, é descrita a metodologia utilizada no trabalho de campo e apresentados 

os resultados obtidos, seguindo-se a discussão dos resultados obtidos e por último a conclusão do 

trabalho e a perspetiva de futuras investigações. 

 

 

hvcvbcvc 

cckxbvcbzvmbkv 

cmbmbv 

gugjgok 
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Parte I  

Capítulo 1 - Riscos Psicossociais  

1.1 Categorização dos riscos 

 

No mundo do trabalho não existem organizações ou empresas imunes aos riscos laborais ou com 

risco “zero”. Em muitas situações os riscos organizacionais são quase inevitáveis e estão a 

aumentar. A modernidade trouxe aquilo que alguns autores já denunciaram como a epidemia de 

riscos (Skolbekken, 1995, in Areosa, 2009). O desenvolvimento e a investigação trazem-nos a 

descoberto os novos riscos que até determinada altura não eram assim denominados, se não 

vejamos, a quantidade de produtos químicos compostos que eram considerados como inofensivos e 

com as novas imposições legais se tornaram perigosos, irritantes ou com outras denominações. 

Ao longo das últimas décadas tiveram lugar progressos tecnológicos importantes nos locais de 

trabalho; progressos que, associados a uma rápida globalização, transformaram as condições de 

trabalho de muitas pessoas no mundo inteiro. Estas mudanças tiveram repercussões visíveis na 

segurança e na saúde no trabalho (SST). Em certos casos, os perigos e os riscos mais tradicionais 

regrediram ou foram eliminados, por exemplo, substituição da perigosidade dos produtos, 

automatização das instalações, mas as novas tecnologias também deram origem a novos riscos. No 

entanto, muitos dos riscos tradicionais ainda estão presentes nos locais de trabalho e o número de 

acidentes e de doenças associados ao trabalho continua a ser inaceitável (OIT, 2010). 

 

Estes novos riscos ou risco emergente, como também é designado pela Agência Europeia (AESST, 

2007a) pode entender-se como aquele que: (1) era até então desconhecido; (2) é causado por novos 

processos, novas tecnologias, novos tipos de local de trabalho, ou mudanças sociais ou 

organizacionais; (3) é um problema de longa data, mas que, recentemente, foi considerado um risco 

devido a uma mudança na perceção pública; ou (4) é um assunto de longa data, mas que os novos 

conhecimentos científicos permitem que passe a ser identificado como um risco. Por risco que está a 

aumentar entende-se que: (1) o número de perigos que conduzem ao risco está a crescer; (2) a 

probabilidade de exposição ao perigo que conduz ao risco está a subir (nível de exposição e/ou o 

número de pessoas expostas); ou (3) o efeito do perigo na saúde das/os trabalhadoras/es está a 

piorar (gravidade dos efeitos sobre a saúde e/ou o número de pessoas afetadas). 
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Tabela 1 – Modelo de categorização de riscos no trabalho  

Fonte: Areosa, 2010, p.67 

 

Riscos físicos  

 

Ruído  

Vibrações  

Eletricidade  

Radiações ionizantes (RX)  

Radiações não ionizantes (soldadura, fotocópias, écran de computador)  

Riscos químicos  Poeiras  

Fumos  

Vapores tóxicos  

Gases tóxicos  

Mistura de substâncias incompatíveis (explosão)  

Riscos biológicos  Vírus (sarampo, rubéola, hepatite)  

Bactérias (pneumonia)  

Protozoários (malária, amebíase)  

Fungos (micoses)  

Bacilos (carbúnculo, tétano, tuberculose)  

Riscos ergonómicos  Esforço físico  

Levantamento e/ou transporte manual de cargas  

Postura inadequada para determinada atividade  

Ritmos elevados de trabalho  

Trabalho noturno e/ou por turnos rotativos  

Jornadas de trabalho longas (horas extraordinárias) ou fadiga industrial  

Monotonia e repetitividade de funções (fadiga e stress)  

Riscos resultantes do meio e da organização do trabalho  Temperatura (frio /calor) – Nível de conforto térmico  

Humidade relativa (alta ou baixa)  

Pressões anormais  

Ventilação e/ou renovação do ar insuficiente  

Má qualidade do ar interior nas instalações  

Quedas / escorregadelas / tropeções / pancadas  

Afogamento  

Iluminação deficiente  

Armazenagem inadequada de produtos  

Incêndio / queimaduras de diferentes graus e de origem diversa  

Colisão com materiais ou equipamentos  

Queda de materiais  

Formação insuficiente ou inadequada dos trabalhadores  

Riscos resultantes dos equipamentos de trabalho  Máquinas sem proteção  

Ferramentas defeituosas  

Equipamentos movidos por fontes de energia diversas  

Intrusão de materiais estranhos ao corpo (projeção de limalhas para vista, etc.)  

Lesões corporais diversas provocadas por equipamentos e máquinas  

Utilização inadequada de máquinas, ferramentas e equipamentos  

Riscos sociais de origem natural (catástrofes naturais)  Sismos, terramotos ou maremotos  

Inundações  

Erupções vulcânicas  

Raios (resultante das diferentes cargas elétricas das massas de ar)  

Ciclones ou tornados  

Avalanches e desabamento de terras  

Alterações climatéricas  

Riscos sociais de origem humana ou de tecnologia complexa  Atentados terroristas  

Queda de aeronaves ou outros sinistros aéreos  

Afundamento de navios  

Destruição da camada de ozono  

Acidentes com viaturas automóveis ou acidentes ferroviários  

Explosão de centrais nucleares  

Libertação de poluentes na atmosfera  

Fatores individuais de propensão para o acidente  Conflitos interpessoais nas relações de trabalho (maior propensão para o acidente)  

Cansaço físico e psicológico (derivado, por exemplo, de uma noite de insónias) 

 

  

Distração momentânea e confiança na segurança dos métodos de trabalho  

Mobbing (efeitos diversos de psicoterror laboral, assedio moral e/ou sexual)  

Formas imprevisíveis de reação pessoal face a situações adversas e perigosas  

Níveis reduzidos de perceção dos riscos  
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Muitos são os modelos de categorização dos riscos laborais, podendo ter maior ou menor 

abrangência, utilizados em diferentes contextos, ser facilmente quantificáveis ou não, dependendo 

da sua natureza e do conhecimento do analista. Podem apresentar apenas os riscos simples como é 

o caso dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonómicos ou os riscos resultantes da relação 

entre o homem e máquina ou com a envolvente de trabalho.  

Os riscos resultantes das diversas situações de trabalho são de tal forma numerosos que tentar 

quantificá-los e enumerá-los, em todas as suas vertentes, afigura-se-nos como uma tarefa quase 

inatingível. Areosa (2010), apresenta um modelo de categorização dos riscos e fatores de risco mais 

comuns, organizada de uma forma que pode ser criticada, mesmo assim abrangente, pois considera 

não só os internos à empresa mas outros oriundos de fontes exteriores (Tabela 1) o autor estabelece 

nove grandes dimensões de risco, são eles: 1) Os riscos físicos que estão, essencialmente, 

relacionados com a exposição ao ruído, às vibrações, à eletricidade, considerados riscos tradicionais 

e às radiações ionizantes e não-ionizantes, riscos que os novos conhecimentos e tecnologias 

trouxeram. 2) Os riscos químicos agrupam as preparações químicas e os agentes químicos sólidos e 

líquidos: partículas, poeiras e aerossóis; riscos devidos a substâncias cancerígenas, mutagénicas e 

tóxicas para a reprodução; substâncias explosivas e inflamáveis; substâncias e misturas com os 

efeitos na saúde; riscos químicos específicos de processos de trabalho e locais de trabalho; e riscos 

multifatoriais relacionadas com substâncias perigosas. 3) Os riscos biológicos identificados foram 

agrupados em cinco categorias: vírus, bactérias, protozoários, fungos e bacilos. Riscos que surgiram 

no mundo do trabalho com a utilização crescente dos combustíveis alternativos, com a exposição 

dos profissionais da área da saúde e a exportação de profissionais para outros países, 

nomeadamente África e Brasil. 4) Os riscos ergonómicos, cujos fatores de risco identificados pelo 

autor caracterizam, por um lado, a carga de trabalho numa componente mais física: esforço físico, 

levantamento de cargas, posturas inadequadas; e por outro a componente mais psicológica: ritmos 

elevados, trabalho noturno e repetitividade de funções e tarefas. Fatores que são analisados na 

análise ergonómica para além de outros designados nas outras dimensões propostas pelo autor. Isto 

para dizer que o risco ergonómico aqui designado fica aquém do conjunto de fatores que são 

analisados aquando de uma análise ergonómica, onde todos os fatores que influenciam o trabalho 

são identificados e analisados. 5) Os riscos resultantes do meio ambiente e da organização de 

trabalho: temperatura, iluminação, queda de objetos e de pessoas, choques, …. Riscos que surgem 

da partilha dos locais de trabalho por vários trabalhadores e onde a arrumação e limpeza não foi 

instituída ou falha muitas vezes. 6) Os riscos resultantes dos equipamentos de trabalho, onde 

surgem os fatores de risco como: as máquinas e ferramentas adaptadas pelos trabalhadores ou 

pelas próprias chefias por imperativos de produção, as várias fontes de energia que muitas vezes os 

trabalhadores não têm informação suficiente para operar com elas, as instruções das máquinas em 
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línguas diferentes das dos utilizadores. 7) Os riscos sociais de origem natural, onde se incluem todos 

os fenómenos naturais. 8) Os riscos sociais de origem humana ou de tecnologia complexa, onde se 

incluem os atentados terroristas, as libertações de poluentes para o solo e atmosfera e 9) os riscos 

associados aos fatores individuais de propensão para o acidente, onde se incluem os conflitos 

interpessoais nas relações de trabalho entre colegas e chefias, o cansaço físico e psicológico, os 

lapsos e as distrações e os níveis reduzidos de perceção do risco.  

Como se referiu anteriormente, este é um modelo possível de categorização de fatores de risco. No 

entanto, é importante referir que em contexto real não se pode olhar cada risco isoladamente, como 

se fossem entidades estanques. Na maioria das situações os riscos interagem entre si de forma 

complexa. O maior ou menor impacto destes riscos depende da forma como os coletivos de trabalho 

e cada sujeito individualmente os consegue gerir. É com esta complexidade e abrangência que surge 

a designação de risco psicossocial. 

O conceito de risco psicossocial já está presente na literatura científica há várias décadas, mas foi 

mais no final do século passado, principalmente a partir de 1980, que adquiriu maior relevo técnico-

científico (Neto, 2015), tendo sido definido pela Organização Mundial da Saúde como os fatores que, 

influenciam a saúde e o bem-estar do indivíduo e do grupo, estes têm origem no indivíduo e na 

estrutura da organização do trabalho. Incluem aspetos sociais, tais como as formas de interação no 

seio dos grupos, aspetos culturais, tais como os métodos tradicionais de resolução de conflitos, e 

aspetos psicológicos, tais como as atitudes, as crenças e os traços de personalidade. (AESST, 

2007b). Mais tarde, definido pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (AESST) 

como os aspetos relativos ao desenho do trabalho, assim como à sua organização e gestão e aos 

seus contextos sociais e ambientais, que têm o potencial de causar danos de tipo físico, social ou 

psicológico (AESST, 2007b). 

Para Sauter et al., (2003 in Coelho, 2009) os fatores de risco psicossociais e de organização são 

condições que conduzem ao stresse. Compreendem aspetos do posto de trabalho e do ambiente de 

trabalho como o clima ou cultura da organização, as funções laborais, as relações interpessoais no 

trabalho e o desenho e o conteúdo das tarefas. O conceito de fatores psicossociais estende-se 

também ao ambiente existente fora da organização (por exemplo exigências domésticas) e a aspetos 

do indivíduo (por exemplo, personalidade e atitudes) que podem influir no aparecimento de stresse 

no trabalho. 

 Por serem crescentes estes fatores psicossociais e graves, uma vez que estão relacionados com a 

afeção de doenças e acidentes de trabalho, a Agencia Europeia (AESST, 2007c) através do 

Observatório Europeu dos Riscos realizou um inquérito e um estudo literário sobre riscos 

psicossociais para ajudar a “antecipar o conhecimento dos riscos novos e emergentes”, e no 
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respetivo relatório, elencou os 10 fatores de risco mais importantes identificados nos inquéritos (cf. 

Fig.4).  

 

Figura 4 – Fatores de Risco Psicossociais  

Fonte: Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho, Facts nº 74, 2007, p.1 

 

Os fatores de riscos psicossociais identificados pelos peritos podem ser agrupados em cinco áreas: 

1) Novas formas de contratos de trabalho e insegurança no emprego 

A utilização de contratos de trabalho precários, associada à tendência para a externalização 

(entregar trabalho a organizações externas), pode afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

Por outro lado, os trabalhadores com contratos precários tendem a efetuar os trabalhos mais 

perigosos, trabalham em piores condições e recebem menos formação em matéria de segurança e 

saúde no trabalho. Trabalhar em mercados de trabalho instáveis, pode suscitar sentimentos de 

insegurança no emprego e aumentar o stresse profissional. 

2) A mão-de-obra em envelhecimento 

É sabido que uma consequência do envelhecimento da população e do aumento da idade da 

reforma é a população ativa da Europa estar mais velha. Os peritos que participaram na previsão 

afirmam que os trabalhadores idosos são mais vulneráveis aos perigos resultantes das condições de 

trabalho do que os trabalhadores mais jovens. A indisponibilidade de oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para os trabalhadores mais velhos também aumenta as exigências 

mentais e emocionais que lhes são impostas. Esta situação pode afetar a sua saúde e aumentar a 

probabilidade de ocorrerem acidentes de trabalho. 

3) Intensificação do trabalho 

Muitos trabalhadores lidam com quantidades de informação cada vez maiores e têm de fazer face a 

maiores volumes de trabalho, bem como a uma maior pressão no emprego. Alguns deles, em 

especial os que trabalham em novas formas de emprego ou em domínios muito competitivos, tendem 
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a sentir-se menos seguros. Por exemplo, podem ter receio de que a sua eficácia ou produção sejam 

avaliadas de forma mais rigorosa e, por isso, tendem a trabalhar mais tempo para concluir as tarefas. 

Por vezes, podem ser compensados pela sobrecarga de trabalho, ou não receberem o apoio social 

necessário para a levarem a cabo. Um maior volume de trabalho e o aumento das exigências 

impostas a um menor número de trabalhadores podem levar a um aumento do stresse profissional e 

afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores.  

4) Exigências emocionais elevadas no trabalho 

Esta questão não é nova, mas suscita grande preocupação, em especial nos setores da saúde e dos 

serviços, em crescimento e cada vez mais competitivos. A intimidação no local de trabalho é 

identificada pelos peritos como um fator que contribui para o aumento das exigências emocionais 

impostas aos trabalhadores de todas as profissões e setores. Tanto para as vítimas como para as 

pessoas que as presenciam, a violência e a intimidação psicológica ou física são causadoras de 

stresse e podem afetar gravemente a saúde mental.  

5) Difícil conciliação entre a vida profissional e a vida privada 

Os problemas profissionais podem repercutir-se na vida privada das pessoas. O trabalho incerto e 

ocasional, os grandes volumes de trabalho e os horários de trabalho variáveis e imprevisíveis, 

sobretudo quando o trabalhador não tem qualquer possibilidade de os ajustar às suas necessidades 

pessoais, podem originar um conflito entre as exigências profissionais e a vida privada. O resultado é 

uma difícil conciliação entre a vida profissional e a vida privada, que afeta negativamente o bem-estar 

do trabalhador. 

 

Atualmente os fatores de risco psicossociais mais frequentemente identificados nas empresas da 

EU-28 são: 1) Ter de lidar com clientes, alunos e pacientes difíceis e 2) Pressão relativamente ao 

cumprimento de prazos. “Quase uma em cada cinco empresas que referem ter de enfrentar clientes 

difíceis ou a pressão relativamente a prazos a cumprir afirmam também não dispor das informações 

ou ferramentas adequadas para fazer face ao risco de forma eficaz” (AESST, 2015, p.2). Outros 

fatores são assinalados mas em menor percentagem, como: 1) Trabalho longo e irregular, 2) 

Comunicação ou cooperação fracas dentro da organização, 3) Precariedade do emprego, 4) Falta de 

controlo dos trabalhadores sobre a cadência e 5) Processos de trabalho e numa percentagem muito 

pequena a discriminação, quer se trate por género, idade ou etnia (AESST, 2015). 

Um dos problemas associado ao aumento dos riscos laborais deriva da forte pressão do campo 

económico e produtivo sobre o campo da prevenção e segurança. “As hierarquias organizacionais 

tendem, por vezes, a pressionar ou incentivar a generalidade dos trabalhadores a privilegiarem a 

produção em detrimento da segurança” (Areosa, 2010, p.70). Se é verdade que os riscos aos quais 

nos encontramos expostos nos locais de trabalho podem influenciar as nossas atitudes e 
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comportamentos, a situação inversa também pode ser verdadeira. Sabemos que os acidentes de 

trabalho ocorrem sempre através da efetivação de um determinado risco laboral. “Assim, a 

articulação entre as perceções de riscos, as atitudes e os comportamentos dos trabalhadores parece 

decisiva para compreender e explicar como é que alguns tipos de riscos podem originar acidentes de 

trabalho” (id. p.71).  

 

1.2 Perceção do Risco  

 

Se a perceção do risco depende das múltiplas situações de risco é quase impossível quantificarmos 

todas as perceções, nesta tentativa de análise alguns autores (Adams & Thompson, 2002) 

conceberam uma tipologia baseada em três tipos de perceções de riscos na tentativa de ajudar a 

compreender a sua complexidade. As três grandes categorias sobre a forma como podemos 

distinguir o risco são as seguintes: 1) Riscos percecionados diretamente ou seja todos aqueles que 

têm uma consequência percecionada diretamente pelos trabalhadores; 2) Riscos percebidos através 

da ciência, que são investigados e comprovada a relação de causalidade com a exposição; 3) Riscos 

virtuais como os riscos que não são vistos de forma consensual, porque nem sempre existem 

evidências irrefutáveis sobre a sua existência ou sobre a exposição das pessoas em determinados 

contextos sociais ou ocupacionais. A pertinência do estudo das perceções de riscos dos 

trabalhadores reside em tentar compreender como é que este tipo de perceções pode influenciar os 

comportamentos, as atitudes e as formas de cada trabalhador realizar o seu trabalho, visto que estes 

fatores podem afetar a probabilidade dos trabalhadores sofrerem acidentes de trabalho ou 

contraírem doenças profissionais. Por exemplo, regra geral os trabalhadores tendem a subavaliar os 

riscos que eles próprios correm, comparativamente com os riscos dos outros (Moen, Rundmo & 

Sjoberg, 2004). 

Numa análise de dimensão social o estudo das perceções de riscos no trabalho fornece-nos algumas 

indicações sobre a forma como os trabalhadores encaram e percebem os riscos aos quais se 

encontram expostos nos seus locais de trabalho.  

 

Numa análise individual de perceção do risco, as perceções não são constantes, podem variar de 

indivíduo para indivíduo (Feliciano, 2003, in Areosa, 2010), ou até mesmo ser alteradas em 

momentos diferentes da vida laboral do mesmo indivíduo, e variam particularmente através dos 

contextos e das situações de trabalho.  

Muitos fatores que podem influenciar as perceções individuais de riscos no trabalho. Através de uma 

vasta pesquisa na literatura sobre as perceções de riscos autores como (Csontos, 2006, in Areosa, 

2010; Robertson et al, 2004; Slovic, 2000) identificaram a sua grande maioria e verificaram que todos 
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eles são suscetíveis de poder influenciar as perceções de riscos em contexto ocupacional. São 

exemplo disso, o género, uma vez que há estudos que revelam que o sexo feminino tende a ter 

níveis de perceção do risco mais elevados do que os homens; a memória, a nossa capacidade para 

recordar determinados acontecimentos passados depende, em parte, do nível de atenção que foi 

dado àquele assunto, tendo alguma tendência para tentar esquecer os acontecimentos que não são 

agradáveis (incluindo os acidentes); o humor, os estados de espírito dos trabalhadores podem afetar 

o seu desempenho no trabalho, o seu relacionamento com os pares, as suas perceções de riscos e 

por consequência as suas capacidades de reação ao risco; a personalidade, as pessoas com traços 

de personalidade propensas a vivenciar sensações fortes de risco serão talvez mais avessas a 

cumprir as regras de segurança e a praticar comportamentos seguros no local de trabalho. No 

entanto, a literatura não é consensual sobre esta questão, visto que os níveis de tolerância ao risco 

são variáveis de pessoa para pessoa (Hunter, 2002); a experiência, a familiaridade com as situações 

de risco torna as pessoas mais complacentes com as “reais” possibilidades das situações de risco 

(Slovic, 2000, in Areosa, 2010, p.82) possibilitando a diminuição da perceção ao risco; o 

conhecimento, os indivíduos que aceitam correr certos tipos de riscos durante a sua atividade laboral 

não são necessariamente aqueles que têm um menor conhecimento sobre esses mesmos riscos. 

“Alguns estudos têm sugerido que o conhecimento não é uma variável determinante para as 

perceções de riscos” (Areosa 2010, p.82); o stress no trabalho, o impacto que algumas situações de 

stress no trabalho têm sobre a saúde e segurança dos trabalhadores é bastante visível e pode ir 

desde o medo e ansiedade (Motta, 2002) até aos distúrbios psicossomáticos mais graves.  

Deste modo, o stress no trabalho pode influenciar os tipos de julgamento dos trabalhadores, os seus 

comportamentos, bem como as suas perceções de risco; o timig das consequências, regra geral os 

trabalhadores tendem a preocupar-se mais com os efeitos imediatos (decorrente dos acidentes), por 

comparação com os efeitos a médio ou longo prazo provocados pelas doenças profissionais; a 

pressão do grupo, por vezes somos influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta para 

aceitarmos correr riscos que normalmente não aceitaríamos ou a não termos determinados 

comportamentos que sabemos não ser aceites na empresa e que individualmente não refletiríamos.  

Segundo estudos de Festinger (2009, in Areosa 2010) as pessoas comparam-se com os outros para 

reduzir a incerteza acerca da adequação da sua conduta, dos seus sentimentos e das suas crenças. 

Comportando-se como o grupo, principalmente quando existem interesses pessoais (proteção 

individual incômoda); a exposição e controlo sobre o risco, existe uma relação direta entre o tempo 

de exposição ao risco e a sensação de segurança, ou seja, quanto maior é o tempo de exposição 

dos trabalhadores, maior é a sensação de segurança no trabalho. Os trabalhadores que apresentam 

níveis elevados de controlo sobre o seu trabalho (através da autonomia, do poder, da liberdade, da 

autoridade, etc.) revelam, tendencialmente, níveis mais reduzidos de perceção de riscos.  
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Em certas situações não é que as pessoas não reconheçam os perigos em abstrato, mas 

demonstram uma certa dificuldade em personalizar os riscos para si próprias. “A sensação de 

controlo sobre os riscos laborais reduz o medo, a ansiedade e o “terror” das situações mais 

perigosas”, (Areosa, 2010, p.86); a performance de segurança no local de trabalho, (Rasmussen, 

2000) defende que determinadas organizações em determinados momentos podem ultrapassar as 

fronteiras de segurança e entrar em zonas de performance não aceitável. Quando estas fronteiras 

são ultrapassadas é provável que possam ocorrer eventos não planeados (falhas, incidentes ou 

acidentes).  

Esta situação deve-se às decisões tomadas em qualquer patamar hierárquico da organização e aos 

conflitos de objetivos e de interesses que podem conduzir o sistema a migrar para formas de 

desempenho inseguras e, nestes casos, entramos num “terreno armadilhado” onde podem ocorrer 

erros e/ou falhas não detetadas.  

A forte competitividade económica do mundo capitalista pode também influenciar a performance de 

segurança das organizações; a relação custo / benefício, a perceção da gravidade dos riscos tende a 

ser fortemente influenciada pelo tipo de benefícios obtidos pela exposição aos mesmos. Algumas 

organizações atribuem incentivos materiais ou simbólicos aos trabalhadores para recompensar a 

execução de trabalhos mais arriscados ou perigosos (Dwyer, 2008).  

Quando os benefícios obtidos são elevados (por ter de suportar a exposição a certos níveis de risco) 

a perceção da gravidade dos riscos tende a ser atenuada. “Alguns estudos sugerem que as pessoas 

estão disponíveis para correr níveis de risco superiores quando, os benefícios ou compensações são 

também maiores” (Areosa 2010, p.88). 

 

Alguns estudos de Rundmo, (1992 in Areosa 2010) têm demonstrado que quando existe uma forte 

cultura de segurança nas organizações, os trabalhadores tendem a possuir níveis significativos de 

perceções de riscos, particularmente em ambientes de alto risco, como por exemplo, os trabalhos 

exercidos em plataformas marítimas de gás e petróleo. Desconhece-se, por ausência de estudos, se 

a cultura de segurança também exerce esta influência na perceção de riscos dos trabalhadores em 

ambientes laborais onde os níveis de riscos são mais reduzidos. Rundmo, (2000 in Areosa 2010) 

verificou que quando os trabalhadores percebem que existe um forte compromisso com a segurança 

por parte dos gestores, eles sentem mais dificuldade em aceitar violar as regras de segurança, 

porque pode estar em causa a recompensa, que resultaria negativa neste caso.  

Depreendendo-se da literatura que existem características individuais que conduzem a uma fraca 

perceção de risco e por sua vez predispõem à ocorrência de acidentes, contudo podem ser 

condicionadas ou travadas pela cultura de segurança da organização, que no fundo disciplina um 
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grupo de pessoas, neste caso de trabalhadores para a perceção do risco dentro da organização 

onde está inserido. 

 

1.3 Cultura e Clima de Segurança 

A primeira vez que Zohar, (1980 in Zavareze & Cruz 2010) introduziu o conceito de clima de 

segurança, descreveu-o como a perceção dos trabalhadores em relação aos valores e ao papel da 

segurança nas organizações. O autor definiu-o como um tipo particular de clima organizacional que 

reflete a perceção compartilhada pelos indivíduos a respeito do seu ambiente de trabalho. Essas 

perceções foram consideradas válidas para orientar o comportamento do indivíduo na execução de 

tarefas diárias no trabalho, bem como para identificar as áreas em que a segurança poderia ser 

melhorada na organização.  

A partir de 2000, surge um aspeto inovador na investigação de clima de segurança com Zohar. 

Segundo o autor, as medidas dos estudos de clima que o precederam relacionam-se com o padrão 

de políticas e procedimentos da empresa. A nova medida (grupo) relaciona-se com o padrão de 

implementação ou modo das práticas de segurança pela supervisão. As práticas de supervisão 

resultam em variação entre grupos e a pressão dos pares em relação à segurança, afeta a 

probabilidade de aproximação de um membro de grupo a outro apanhado em comportamento 

inseguro (Zohar, 2003). 

O clima de segurança é salientado por vários autores como a perceção compartilhada dos 

trabalhadores a respeito da importância global que têm as políticas, os procedimentos e as práticas 

relacionadas ao investimento da empresa em relação à segurança no trabalho. Estas perceções 

podem ser baseadas em interpretações dos trabalhadores a respeito dos eventos, recursos e 

processos no ambiente de trabalho que influenciam a sua segurança (Zohar, 2003).  

Apesar de existir uma concordância geral entre os pesquisadores e do conceito de clima de 

segurança ser válido para a investigação e aplicação, muitas vezes a sua definição é confundida na 

literatura com a definição de cultura de segurança (Cox, sd; in Zavareze & Cruz, 2010; Flin, 1998; 

Mearns et al., 1998). A cultura de segurança é considerada como mais complexa e duradoura que o 

clima de segurança, pois reflete o conjunto de valores fundamentais, as normas, as hipóteses, as 

expectativas e as crenças, o que, de certa forma, está implícito na cultura da sociedade e orienta a 

ação dos trabalhadores na empresa. É assimilada por meio da socialização e aprendida por meio de 

simbolismo. Para Coyle et al.,(1995 in Zavareze & Cruz 2010), os termos cultura de segurança e 

clima de segurança são utilizados para descrever como os membros da organização compreendem a 
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segurança geral do seu ambiente de trabalho. A cultura de segurança, porém, está num patamar 

superior, quando se refere às políticas e metas globais.  

O termo cultura de segurança foi abordado pela primeira vez no relatório técnico sobre o acidente 

nuclear de Chernobyl na Ucrânia, na década de 1980, a partir de então, a indústria nuclear 

reconheceu a importância da cultura de segurança nas suas instalações e incentivou os operadores 

de centrais nucleares a avaliá-la. O termo rapidamente ganhou o dicionário da gestão de segurança 

e o conceito foi utilizado como tema em relatórios oficiais de desastres e grandes acidentes 

(Reason,1998).  

A cultura de segurança, de acordo com Reason, é uma cultura de relatos e uma cultura de 

aprendizagem, onde a segurança de uma organização é a prioridade; a organização deve assim ter 

como objetivo principal recolher o máximo de informação possível a este respeito, disponibilizando-a 

e discutindo-a em reuniões destinadas a analisar os incidentes (Reason,1998).  

 

Alguns pesquisadores consideram a cultura de segurança, uma particularidade da cultura 

organizacional. Para estes pesquisadores, a cultura de segurança existe na organização quando a 

cultura organizacional prioriza a segurança do trabalho. Entre estes pesquisadores, estão Glendon & 

Stanton, (2000 in Cooper 2004), para quem, a cultura de segurança tem origem na cultura 

organizacional e tem definição semelhante a esta, ou seja, cultura de segurança é um conjunto de 

crenças, valores e normas partilhados pelos membros de uma organização que constituem os 

pressupostos básicos para a segurança do trabalho.  

Outros pesquisadores definiram cultura de segurança independente do conceito de cultura 

organizacional. O autor (Cooper, 2000) definiu cultura de segurança como o resultado das interações 

dinâmicas entre três aspetos: 1) as perceções e atitudes; 2) o comportamento e ações; e 3) o 

Sistema de Gestão da Segurança do Trabalho (SGST) da organização. As interações entre estes 

aspetos podem variar em intensidade e no tempo, dependendo da situação. Por exemplo, pode levar 

tempo para as mudanças no SGST influenciarem o comportamento e as atitudes dos membros da 

organização.  

As atitudes e perceções são como as pessoas sentem a organização e estão relacionadas com o 

individuo; os comportamentos e as ações são o que as pessoas fazem na organização e estão 

relacionadas com o trabalho; e o SGST é constituído pelas políticas, procedimentos, sistemas de 

controlo, fluxo de informações, etc. e está relacionado com a organização. As atitudes e perceções 

não são fatores observáveis, pois encontram-se no campo subjetivo do indivíduo, o comportamento e 

ações e o SGST são aspetos objetivos possíveis de serem observados. Como estes aspetos podem 

ser mensurados diretamente, é possível também mensurar a cultura de segurança de forma 

significativa em diferentes estágios organizacionais. O envolvimento dos gestores parece ser 
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determinante para o desenvolvimento da cultura de segurança, pois consegue envolver os 

trabalhadores e melhorar a sua perceção e as suas atitudes nas questões relativas à segurança do 

trabalho. 

Estudos sobre cultura de segurança não têm tido apenas o objetivo de conceituá-la ou mensurá-la, 

mas também de mostrar a sua influência ou relação com acidentes do trabalho, pois existe nos 

últimos anos uma tendência de mudar a tónica de fatores individuais como causas de acidentes de 

trabalho para fatores organizacionais, como a cultura de segurança (Cooper, 2004). 

Vuuren (2000 in Cooper 2004), classificou os fatores organizacionais que influenciam os acidentes 

de trabalho, em: 1) fatores relativos à estrutura da organização; 2) fatores relativos às estratégias e 

objetivos; e 3) fatores relacionados à cultura de segurança. Segundo ele, é considerável o impacto 

da cultura de segurança nas causas de acidente e na gestão do risco. 

 

Embora não exista consenso com relação ao conceito de cultura de segurança, há similaridade e 

convergência entre os autores. Muitos aspetos presentes nos diferentes conceitos de cultura de 

segurança apresentados são comuns e podem ser agrupados da seguinte forma: 1) Aspetos 

relacionados com o indivíduo: os valores, crenças, atitudes e perceção dos indivíduos relativamente 

à gestão da segurança do trabalho, aspetos da cultura de segurança que caracterizam organização; 

2) Aspetos relacionados com o trabalho: o comportamento e as atitudes do indivíduo em relação ao 

sistema de gestão da segurança do trabalho e aos riscos presentes no ambiente de trabalho; 3) 

Aspetos relacionados à organização: são as práticas e estrutura da organização para dar suporte ao 

indivíduo e ao sistema de gestão da segurança do trabalho, aspetos da cultura de segurança que 

refletem o que a organização tem.  

Nesta tentativa de estudar a cultura de segurança das empresas, surgem modelos de estudo para 

medir o estado de evolução das organizações.  

Fleming, (2001 in Filho, Andrade & Marinho, 2011) criou um modelo de maturidade para a cultura 

de segurança, com o objetivo de ajudar as empresas de petróleo do Reino Unido a identificar a 

maturidade da sua cultura e assim estabelecer as ações necessárias para a melhorar. Este modelo 

tem cinco estágios de maturidade: emergir (emerging), gerir (managing), envolver (involving), 

cooperar (cooperating) e melhorar continuamente (continually), pelos quais a organização progredirá 

sequencialmente, fortalecendo os pontos fortes e removendo os pontos fracos do estágio anterior. O 

estágio de maturidade da cultura de segurança é determinado com base no tratamento de dado pela 

organização a dez fatores considerados por Fleming como importantes para a sistematização da 

cultura de segurança, que são: 1) comprometimento e visibilidade da gestão; 2) comunicação; 3) 

produção vs. segurança; 4) aprendizagem organizacional; 5) recursos para a segurança do trabalho; 

6) participação dos trabalhadores; 7) perceção compartilhada dos trabalhadores com a segurança do 
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trabalho; 8) confiança; 9) formação; e 10) relações laborais e satisfação no trabalho. A Figura 5 

mostra o modelo de Fleming (2001) com os seus cinco estágios de maturidade de cultura de 

segurança.  

 

Figura 5 – Modelo de maturidade da cultura de segurança 

 

Fonte: Fleming, 2001 in Filho, Andrade & Marinho, 2011. 

 

No primeiro estágio, a segurança do trabalho é gerida com base na obediência às regras e 

regulamentos e é vista como um tema da responsabilidade da área técnica, as melhorias são obtidas 

por meio das medidas de engenharia e introdução de procedimentos de controlo de riscos. Os 

trabalhadores tendem a acreditar que a responsabilidade pela área de segurança do trabalho é dos 

gestores e em grande parte é a força motriz.  

No segundo estágio, o bom desempenho da segurança do trabalho torna-se um objetivo da 

organização e é dirigida em termos de objetivos e metas. A organização desenvolverá a sua visão e 

missão com os seus valores e objetivos, estabelecendo processos e procedimentos para os atingir. 

Os trabalhadores começam a perceber que o trabalho está a ser planeado. Entretanto, neste estágio, 



 20 

 

ainda existe frequentemente imposição por parte da gestão, pouco envolvimento dos trabalhadores e 

a segurança do trabalho é administrada e monitorada pelos técnicos da área.  

No terceiro estágio, a segurança do trabalho é vista como um processo, que pode ser melhorado 

continuamente e que todos podem contribuir. É o estágio ideal da cultura de segurança e, para 

atingi-lo, é necessário um processo contínuo, requer visão e valores totalmente alinhados com os 

membros da organização e grande parte deles deve estar comprometido e envolvido, pessoal e 

ativamente na segurança do trabalho. Além deles, também os contratados e os fornecedores devem 

estar totalmente envolvidos. O tema segurança do trabalho está integrado na organização. As 

condições precárias de trabalho e práticas que colocam em risco a segurança são inaceitáveis e são 

abertamente desafiadas e debatidas. 

No quarto estágio a maioria dos gestores estão convictos de que a segurança é importante e que um 

número variado de fatores pode conduzir ao acidente, se mal geridos. As chefias diretas aceitam as 

responsabilidades pela sua segurança e pela das suas equipas. Todos os trabalhadores sentem que 

é valorizado o seu trabalho e são tratados com reconhecimento. A organização empenha-se na 

prevenção dos acidentes e utiliza toda a informação disponível e relevante para monitorizar a 

performance da segurança. 

No quinto estágio é feita a prevenção de todos os quase acidentes e ocorrências dos trabalhadores e 

terceiros. A empresa já tem longos períodos sem acidentes ou potenciais incidentes, sem 

necessidade de esconder ocorrências. Existe um processo próprio para a monitorização da 

segurança, cujos indicadores são controlados periodicamente para a melhoria contínua. Todos os 

trabalhadores acreditam na segurança, são críticos em aspetos do seu trabalho e aceitam que as 

medidas de prevenção são fundamentais para controlar os acidentes. A empresa investe na 

promoção da saúde e na segurança. 

Como veremos no ponto seguinte, são os aspetos relacionados com o trabalho e com a organização 

que têm que ser trabalhados e melhorados para uma gestão eficaz dos riscos em geral e dos 

psicossociais em particular. Se existir uma cultura para a segurança, mesmo que ocorra uma falha 

humana por distração ou erro de perceção, ela por si só não será a causa para a ocorrência de um 

acidente. 
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1.4 Do risco à ocorrência de acidentes  

 

O risco psicossocial, ou melhor, os múltiplos fatores de risco que o geram, bem como as suas 

interações podem ser identificados como a chave para compreender a produção de acidentes. Os 

perigos são as pré-condições ou as antecâmaras para os acidentes. Assim, a prevenção de 

acidentes deve passar em larga medida pela análise, avaliação e gestão dos riscos, embora, não 

possamos esquecer que a prevenção não pode ser mitificada ao ponto de podermos pensá-la como 

um meio para prevenir todos os acidentes. “De certo modo, podemos até considerar a predição de 

acidentes como um objeto de análise da avaliação de riscos; contudo, o seu raio de ação será 

sempre limitado e insuficiente para chegar à marca dos “zero acidentes” ao nível organizacional ou 

social (universal)” (Areosa, 2010, p.229). 

Autores como Llory (2003) alertam para a impossibilidade de se antecipar todas as situações de 

risco, logo, vão sempre existir situações que não são passíveis de enquadramento nas regras e nas 

normas de segurança. Assim, basear a prevenção apenas nestas prescrições pode ser sinónimo de 

tornar os sistemas mais frágeis, vulneráveis e permissivos à (inevitável) ocorrência de erros. 

 

Teoricamente todos os acidentes podem ser evitados, embora, na prática, seja impossível preveni-

los a todos. Aquilo que nos interessa saber na investigação de acidentes é compreender como é que 

eles acontecem, para que possamos encontrar caminhos e formas de os prevenir. Quando ocorre um 

acidente é quase inevitável que nos interroguemos sobre o que é que correu mal e qual foi a causa 

deste evento, o que falhou.  

Porém, na maioria dos acidentes, não existe propriamente uma causa simples e única; pelo 

contrário, tende a existir a articulação inesperada de um conjunto de coisas que correram mal e a 

sua ligação e interação conjunta possibilitou a origem do acidente (Hollnagel, 2004, in Areosa, 2010, 

p.231). 

 

A preocupação de Reason não está particularmente centrada em saber porquê que determinado erro 

ocorreu, mas antes em saber como é que esta falha pode ser corrigida. Segundo a sua opinião, nós 

não podemos mudar a condição humana, suscetível de produzir erros, mas podemos mudar as 

condições em que as pessoas trabalham (Reason, 1998).  

Aquilo que está subjacente ao pensamento de Reason é que os erros humanos sempre irão existir, 

no entanto, o esforço da prevenção de acidentes organizacionais deve ser canalizado para encontrar 

mecanismos para que, quando esses erros ocorrerem eles não possam originar consequências 

indesejadas. “Muitos dos acidentes ocorridos em contexto laboral continuam ainda a ser atribuídos a 

fatores humanos ou causas pessoais, tais como: ignorância, descuido, desleixo, negligência, 
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distração, julgamentos inadequados, incumprimento de normas, procedimentos ou regras, distúrbios 

psíquicos, etc.” (Areosa, 2010, p.231). 

A teoria de dominó (Heinrich et al., 1980 in Areosa, 2010) anuncia que 88% das causas dos 

acidentes se devem a fatores humanos. Porém, esta é uma apreciação muito superficial e restritiva 

das verdadeiras causas que podem ter estado na génese do acidente, visto que não considera todas 

as suas circunstâncias e condicionantes, enquanto conjugação múltipla de fatores.  

Já referimos que em termos teóricos quase todos os acidentes poderiam ter sido evitados, todavia, 

do ponto de vista prático ou empírico não é possível evitar e/ou prevenir todos os acidentes.  

 

Figura 6 – Modelo dos atos inseguros 

Fonte: Reason, 1990 in Areosa, 2010, p.148 

 

Segundo o modelo dos atos inseguros de Reason (fig. 6), os trabalhadores podem cometer alguns 

“erros”, derivado à existência de armadilhas cognitivas no mundo do trabalho. A familiaridade com 

determinadas situações pode condicionar as ações dos trabalhadores através de certos 

automatismos de rotina (tipos básicos de erro). A experiência e o hábito de executar determinadas 

tarefas podem dar origem a que os trabalhadores tendam a reduzir o seu esforço mental, atuando 

como se tivessem ligado uma espécie de piloto automático. Os seus saberes de rotina podem, por 

vezes, conduzir as suas ações, e isto pode ser particularmente perigoso, visto que podem atuar de 

forma contrária àquilo que pretendiam.  

Ao aceitar, à-priori, que os acidentes são decorrentes especificamente do incumprimento de normas, 

o investigador passa a ser influenciado por esta crença de modo que as suas conclusões podem 

tender a mostrar exatamente aquilo que ele já pensava antes, ou seja, que também aquele acidente 

decorreu do incumprimento de itens das normas (violações).  
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Geralmente, boa parte dos aspetos identificados numa análise está em desacordo com itens das 

normas vigentes, mas isso não permite concluir, à-priori, que o acidente decorre dessa diferença e 

nem que, se essa regra tivesse sido cumprida, o acidente não teria ocorrido (Almeida, 2003). 

Reason, apresentou em 1990 a teoria do “queijo suíço” segundo a qual se considera o erro humano 

como uma “inevitabilidade” apenas controlável pela interposição de barreiras, essencialmente 

técnicas (ou de engenharia) e operacionais entre a causa (entendida como uma possibilidade de 

libertação indesejada e incontrolada de energia) e a eventual ocorrência de um acidente. Mas tais 

barreiras não seriam de uma eficácia total. Podem falhar e as suas condições e probabilidades de 

falha podem ser estudadas, tendo sempre em conta a aleatoriedade de tais processos. Assim as 

barreiras tecnicamente possíveis de implementar não podem ser consideradas como “muros” 

intransponíveis mas assemelham-se mais a “fatias de queijo suíço” com orifícios – que 

correspondem a possibilidades de falha ou a faltas de eficácia – que se apresentam seriadas e 

interpostas no percurso da energia. A questão põe-se, deste modo, na possível coincidência dos 

“orifícios” (dos modos de falha) o que levaria à ineficácia dessas barreiras. Um facto verificado é a 

“inconstância” da posição desses “orifícios”. Será, portanto, na possível ação de controlo e melhoria 

da fiabilidade de tais barreiras, ou seja, na redução do número, do tamanho e da posição relativa dos 

orifícios em cada barreira de forma integrada, que se poderá basear uma gestão eficaz de riscos. 

 

 

Figura 7 – Falhas nas barreiras 

Fonte: Heinrich, 1980 in Oliveira, 2014, p.55  

 

Baseados nas teorias de Reason, Shappell e Wigmann, (2000 in Oliveira 2014), propuseram um 

modelo que pretendia analisar e classificar os chamados “erros humanos”, considerando como 
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causas latentes as que antecediam o ato inseguro, entendido como causa ativa da situação de risco. 

Como representado na figura 7, neste modelo (que é, no fundo, um desenvolvimento da “velha” 

teoria do dominó de Heinrich), privilegia-se a causa humana e organizacional, em detrimento das 

causas materiais. 

As barreiras são posicionadas ao nível da supervisão e mesmo da tarefa, que é considerada o 

elemento propiciador do ato inseguro. “A situação de risco resultaria, assim, de uma série de falhas 

(coincidentes) em barreiras organizacionais e de supervisão, falhas essas resultantes, em última 

análise, de erros de gestão” (Oliveira, 2014, p.55). 

 

Resumidamente, segundo Reason (2013, pp.82-83 tradução nossa), “existem pelo menos três 

formas pelas quais uma cultura de segurança inadequada pode afetar determinantemente um 

complexo sistema de proteção – as fatias de queijo do seu modelo do queijo suíço: 1) uma fraca 

cultura de segurança irá aumentar o número de falhas nas barreiras, ou orifícios, criados pelas falhas 

ativas – os erros e as violações. Estes atos inseguros ocorrem com maior facilidade em organizações 

que negligenciam a identificação e a eliminação dos erros recorrentemente. Mas, talvez mais 

perigoso seja uma fraca cultura de segurança encorajar o não cumprimento dos procedimentos 

operacionais. Estas violações não só fazem aumentar a facilidade com que os erros subsequentes 

aparecem mas também fazem aumentar a probabilidade destes erros terem consequências nefastas; 

2) a incapacidade para reconhecer e respeitar uma completa rede de alertas operacionais pode 

conduzir à criação de cada vez mais orifícios nas barreiras defensivas. Isto pode acontecer como 

falhas latentes durante os processos de manutenção, teste e calibração ou através da utilização de 

equipamentos inadequados, pode ainda acontecer através da redução da importância das ações de 

formação e das reuniões de sensibilização em situações de emergência. Todos estes fatores já 

ocorreram em recentes acidentes nas organizações; 3) talvez os efeitos mais nefastos e mais difíceis 

de resolver numa deficiente cultura de segurança sejam aqueles em que existe grande relutância das 

organizações em gerir proactivamente as deficiências conhecidas nas defesas e barreiras. As falhas 

defensivas serão trabalhadas de uma forma em que é permitida a sua persistência. As investigações 

aos acidentes mostram exemplos abundantes de negligência da gestão ou adiamento consecutivo 

da implementação das ações corretivas.” 

Isto leva-nos a concluir que a liderança tem um papel fundamental na gestão do risco e em especial 

dos riscos psicossociais e na implementação de uma cultura de segurança, ambas condições 

necessárias para a prevenção dos acidentes de trabalho e promoção da saúde. 
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1.5 O papel da Liderança 

 

A gestão de topo deve demonstrar que coloca os objetivos de segurança acima dos próprios 

objetivos de gestão. Ostram et al, (1993 in Areosa 2010) mencionam que a teoria do dominó, 

desenvolvida por Heinrich em 1980, era baseada na premissa de que o ambiente social que 

conduzia a acidentes era a primeira de cinco peças do dominó a cair, na sequência do acidente.  

Nesse sentido, a chave principal para a mudança cultural, dentro de uma organização, é a existência 

de uma liderança que permita que culturas de segurança ou culturas generativas possam ser 

transmitidas com facilidade pelos líderes (Westrum, 2008). 

A direção da empresa pode demonstrar liderança na prevenção dos riscos para a segurança e saúde 

no trabalho. De acordo com a Agência Europeia (AESST, 2012) há três princípios subjacentes à 

gestão que são fundamentais para o reforço da segurança e saúde: 1) Liderança forte e eficaz. A 

liderança constitui uma condição para o êxito. Qualquer abordagem preventiva só pode dar frutos se 

for apoiada pela direção. Esta abordagem preventiva pode recolher orientação e contributos de uma 

liderança forte e visível e de gestores empenhados a todos os níveis, deixando assim claro para 

todos que a segurança e saúde constituem questões estratégicas dentro da empresa, ex.: liderar 

pelo exemplo, assumir responsabilidades pessoais e demonstrar preocupação, visitar os locais de 

trabalho com vista a dialogar com os trabalhadores na procura de soluções para os problemas 

relacionados com a segurança e saúde, disponibilizar tempo e dinheiro; 2) Envolvimento e 

participação construtiva dos trabalhadores, o processo bidirecional de envolvimento e participação 

construtiva dos trabalhadores são importantes para o êxito das iniciativas de gestão. De acordo com 

a legislação da União Europeia, os empregadores devem consultar os seus trabalhadores sobre 

segurança e saúde no trabalho, o que inclui a informação, a formação e a consulta aos trabalhadores 

e seus representantes. A participação dos trabalhadores contribui para a criação de uma cultura de 

diálogo. Os trabalhadores e seus representantes são motivados a participar no processo decisório 

em matéria de segurança e saúde. Alguns empregadores descobriram vantagens em ir mais longe 

do que essas obrigações legais, pelo que incentivam a participação ativa e diária em matéria de 

segurança e saúde e incluem trabalhadores em atividades suplementares como, por exemplo, em 

grupos de trabalho sobre temas específicos. Uma comunicação eficaz no sentido ascendente é 

fundamental: os trabalhadores são ouvidos e as suas opiniões são tidas em consideração. 

Igualmente importante é o facto de os trabalhadores aceitarem as suas responsabilidades no que 

respeita ao cumprimento das normas em matéria de segurança e saúde no trabalho e dialogarem 

com a direção de uma forma construtiva e útil. Este processo bidirecional cria uma cultura em que as 

relações entre empregadores e trabalhadores assentam na colaboração, na confiança e na resolução 

conjunta de problemas. Uma vez implantada, esta cultura possibilita melhorias potenciais na redução 
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dos riscos psicossociais, influenciando as taxas de absentismo por acidente e doença; 3) Avaliação 

contínua e de atualização, a monitorização e a comunicação constituem ferramentas vitais para o 

reforço da segurança e saúde no trabalho. Os sistemas de gestão que proporcionam, 

designadamente aos membros do conselho de administração, relatórios específicos (por exemplo, no 

caso de um incidente) e de rotina sobre o desempenho das políticas de segurança e saúde podem 

ser úteis para levantar questões, realçar problemas e, em última análise, melhorar a segurança e 

saúde no trabalho. 

 

Promover a mudança, é uma das mais importantes e difíceis responsabilidades da liderança. É 

necessária liderança efetiva para revitalizar as organizações e facilitar a adaptação para um 

ambiente de mudança. Este aspeto começou a ter maior relevo nos anos 80 quando muitas 

organizações foram confrontadas com a necessidade de mudar a forma como as coisas eram feitas, 

surgem as novas tecnologias e com elas os novos riscos. Numa organização as grandes mudanças, 

são normalmente lideradas pela gestão de topo, mas todos os elementos da organização podem 

iniciar processos de mudança ou contribuir para o seu sucesso. “O processo de mudança pode ser 

descrito como tendo diferentes estágios, como desmontar, modificar e montar” (Romana, 2007, 

p.143). Avançando muito rápido sem passar pelas várias fases, pode colocar em perigo o sucesso do 

esforço de mudança. Sendo mais fácil criar a cultura em novas organizações, do que mudar a cultura 

de organizações maduras. 

Antes das pessoas suportarem uma mudança radical, necessitam de ter uma visão para um futuro 

melhor que seja suficientemente atrativo para justificar os sacrifícios e o trabalho suplementar que a 

mudança vai originar. Para ser inspiradora, a visão, deve ter um conteúdo ideológico muito forte que 

apele aos valores e ideias partilhadas pelos membros da organização relativos a clientes, 

empregados e à missão da organização. “A visão é usualmente criada num processo interativo e 

progressivo com todos os intervenientes” (Romana, 2007, p.144). 

No modelo dos valores contrastantes (cf. fig. 8) estão representados quatro estilos diferentes, cada 

um deles contrasta com os restantes pelas suas características. No quadrante dos objetivos 

racionais é assumido que as pessoas têm um elevado nível de cumprimento. O estilo de 

processamento de informação inicial é racional. A tomada de decisão é baseada na lógica e é vista 

como decisiva e final. O gestor usa o legítimo poder da sua posição hierárquica e tenta influenciar os 

subordinados através da clarificação das metas e da persuasão racional. O estilo de liderança é 

diretivo e unicamente orientado para os objetivos e para as tarefas. O gestor ajusta a estrutura e 

inicia a ação e a sua principal função de gestão é dar direção. As necessidades dos trabalhadores 

não interessam, não acrescentam valor e por isso nem chegam a ser um tema dentro da empresa 
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(Romana, 2007). Estilo de liderança que faz aumentar os riscos psicossociais dentro da organização, 

pelos conflitos relacionais entre chefias e trabalhadores e entre colegas. 

Em contraste, no quadrante das relações humanas as pessoas são assumidas como tendo uma 

grande necessidade de afiliação. O processamento da informação segue o modelo consensual, e a 

tomada de decisão é caraterizada pela participação que se assume que resulta em suporte. O poder 

dos gestores é baseado no relacionamento, e usam os valores de grupo para influenciar as pessoas. 

O estilo de liderança é de preocupação e de suporte, e as tarefas principais são as de mentor e 

facilitador (Romana, 2007). Nestas tarefas os gestores mostram preocupação e facilitam a interação. 

Há lugar para discutir os problemas que vão surgindo no dia-a-dia, os trabalhadores são ouvidos e a 

decisão é tomada com base na discussão entre os grupos de trabalho. A sua função principal diz 

respeito às pessoas. Estes comportamentos são assumidos em equipa, e o principal critério de 

eficácia é o valor dos recursos humanos. Este estilo de liderança favorece a participação dos 

trabalhadores na tomada de decisão.  

 

 

Figura 8 – Modelo dos Valores Contrastantes 

Fonte: Quinn, 1988, p.48 
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No quadrante dos processos internos assume-se que as pessoas necessitam de um elevado nível de 

segurança, e o gestor é o processador hierárquico de informação. A tomada de decisão é 

caraterizada pelo facto da documentação se assumir como resultado correto. O poder é baseado no 

saber e influencia no controlo da informação. O estilo de liderança é conservador e cauteloso e as 

funções base são de monitor e coordenador. Neste caso o gestor fornece informação e mantém a 

estrutura, os trabalhadores têm pouca autonomia no trabalho e dependem das decisões das chefias. 

A função de coordenação é exercida na hierarquia, e os valores chave da eficácia são a estabilidade 

e o controlo (Romana, 2007). Nestes casos, todos os processos estão descritos, existem muitos 

procedimentos e instruções documentadas para cumprir, mas na maioria das vezes foram feitos sem 

participação ou conhecimento dos trabalhadores e por vezes a linha mais operacional não conhece 

ou não os entende verdadeiramente. 

Contrastando com o quadrante dos processos internos, temos o quadrante dos sistemas abertos que 

assume que as pessoas têm uma elevada necessidade de crescimento, desenvolvimento e estímulo. 

O processamento da informação é refletivo pela abordagem de desenvolvimento e a tomada de 

decisão é caraterizada pela flexibilidade, criatividade e legitimidade externa. O poder e a influência 

são assumidos para o seguimento da capacidade de adquirir, controlar e nomear recursos ou 

recompensas. As tarefas principais são as de inovador e corretor, e a função base é a medição dos 

limites. Tudo isto é assumido que acontece em autocracia e os valores de eficácia são o crescimento 

e a aquisição de recursos (Romana, 2007). Este estilo de liderança promove a reflexão constante 

das metodologias anteriores e a introdução de novos processos com o objetivo da melhoria contínua, 

que se for associada com o quadrante das relações humanas poderá trabalhar os riscos numa fase 

de planeamento dos novos processos, antecipando-os. 

O ideal será ter um estilo de gestão equilibrado que assente as premissas e decisões nos quatro 

quadrantes do modelo dos valores contrastantes, possibilitando o cumprimento dos objetivos para a 

criação de valor através da monitorização dos processos, com a participação ativa e 

responsabilização dos trabalhadores, fomentando a criatividade e inovação. 
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1.6 Prevenção e promoção da saúde e bem-estar no trabalho  

 

Por estarem a aumentar os riscos psicossociais e as suas consequências serem cada vez mais 

graves, a prevenção e promoção da saúde no trabalho é uma das prioridades da Estratégia 

Comunitária sobre Saúde e Segurança no Trabalho (AESST, 2013a). É pretendido por um lado, 

prevenir os riscos ocupacionais através da eliminação e/ou minimização dos fatores de risco que os 

originam e minimizar as suas consequências. Investindo na promoção da saúde, cujo foco mantem-

se nos aspetos positivos e de bem-estar no trabalho. Portanto esta estratégia salienta que os efeitos 

positivos das políticas de prevenção de riscos no local de trabalho, possam ser reforçadas através do 

incentivo e apoio aos trabalhadores e na adoção de estilos de vida que contribuam para melhorar o 

seu estado geral de saúde.  

Neste enquadramento, os empregadores desempenham um papel central em todo o processo, 

destacando-se que, a promoção da saúde no local de trabalho exige esforços combinados por parte 

dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade. Um elemento crucial na abordagem da 

promoção da saúde e bem-estar no local de trabalho consiste na gestão adequada do risco. Os 

empregadores devem reconhecer que o desenvolvimento e manutenção de um ambiente de trabalho 

saudável, beneficia a força de trabalho, que tem claros benefícios para as empresas e trabalhadores, 

mas também pode conduzir a uma melhoria no desenvolvimento econômico e social a nível nacional 

e europeu (AESST, 2013b).  

 

Em 2010 a Organização Mundial de Saúde propôs a seguinte definição de local de trabalho 

saudável, assumindo-se que “um ambiente de trabalho saudável é aquele no qual os trabalhadores e 

gestores colaboram num processo de melhoria contínua para proteger e promover a saúde, a 

segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores e a sustentabilidade do ambiente de trabalho, 

considerando o seguinte, com base nas necessidades identificadas: 1) questões de segurança, 

saúde no ambiente físico de trabalho; 2) questões de segurança, saúde e bem-estar no ambiente 

psicossocial do trabalho, incluindo a organização do trabalho e a cultura do ambiente de trabalho; 3) 

recursos pessoais para a saúde no ambiente de trabalho (e.g., apoio e incentivo do empregador para 

a adoção de um estilo de vida saudável), e 4) participação na comunidade para melhorar a saúde 

dos trabalhadores, das suas famílias e de outros membros da comunidade” (WHO, 2010c, p.6).  
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O processo de desenvolvimento de um ambiente de trabalho saudável é, em muitos aspetos, tão 

importante para o seu sucesso quanto o seu conteúdo. O modelo da OMS está vinculado a um 

processo organizacional amplamente reconhecido de “melhoria contínua”, que garante que um 

programa de saúde, segurança e bem-estar atenda às necessidades de todos os interessados e seja 

sustentável ao longo do tempo (cf. fig. 9).  

 

 

Figura 9 – Modelo de Ambiente de Trabalho Saudável  

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2010, p.8 

 

As estratégias de prevenção sobre os riscos laborais devem incorporar tanto o conhecimento dos 

peritos, como o conhecimento dos trabalhadores. Os primeiros dominam os riscos técnicos, 

normalmente pouco percetíveis para a generalidade dos trabalhadores, os segundos devido a 

lidarem diariamente com as situações de perigo nos locais de trabalho estarão mais aptos a 

identificar as formas de risco mais comuns (Areosa, 2010). 
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Nesta fase parece-nos oportuno sintetizar os vários pontos abordados de forma a fazer uma síntese 

do que a literatura refere, para seguidamente confrontarmos com os dados recolhidos na Empresa. 

No primeiro ponto destacam-se os riscos psicossociais identificados pela Agência Europeia que 

maior impacto têm no ramo de atividade estudado: contratos de trabalho com recurso à 

externalização, onde são executados os trabalhos mais perigosos e por vezes com as piores 

condições de trabalho (envolvimento físico, formação e experiencia dos trabalhadores e condições 

de operacionalidade dos equipamentos), cujo contrato é por vezes referente a trabalho de 

empreitadas, aumentado o risco de acidente, pela agregação dos fatores de risco: pressão do tempo, 

intensidade de trabalho, prolongamento de turnos, estresse, …., entre outros. 

No segundo, terceiro e quarto, pontos, julgamos importante evidenciar o papel da cultura de 

segurança para a criação de barreiras defensivas que evitem que, a existência dos vários tipos de 

fatores de risco possam determinar a ocorrências de acidentes. Acrescentando ainda os múltiplos 

fatores que afetam a perceção individual do risco e considerando como verdadeira a afirmação 

popular de que “errar é humano” percebemos que a prevenção eficaz do risco se deve fazer ao nível 

organizacional. 

Por último destacamos o modelo de ambiente de trabalho saudável proposto pela OMS de 

implementação de um sistema de gestão integrado, sustentado através da mobilização, reunião, 

diagnóstico, priorização, planeamento, execução, avaliação e melhoria contínua, gerindo o ambiente 

físico, ambiental e psicossocial de trabalho com recursos à saúde pessoal, sob o compromisso da 

liderança, segundo o código de ética e valores e com o envolvimento dos trabalhadores. 
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Parte II  

Capítulo 2 – Metodologia 

 

Neste capítulo está definida a metodologia utilizada na realização do trabalho de campo. A 

população que foi escolhida para o estudo e composição da amostra. O instrumento utilizado para a 

recolha dos dados, o procedimento que foi efetuado para a aplicação dos questionários e a 

metodologia para o tratamento dos dados recolhidos.  

2.1 População 

 

A população de partida era composta pela totalidade dos trabalhadores diretos da Empresa, 

pertencentes aos três Centros de Produção: Centro de Produção da Zona Centro – 100 

trabalhadores; Centro de Produção da Zona Sul – 58 trabalhadores e Centro de Produção da Zona 

de Lisboa e Vale do Tejo – 76 trabalhadores, num total de 305 trabalhadores. 

O critério de validação estabelecido para este estudo foi ter pelo menos dois terços do questionário 

preenchido e os critérios de inclusão foram: pertencer ao grupo de trabalhadores com contrato 

diretos com a empresa, serem do género masculino e desenvolverem o seu trabalho nas áreas de 

manutenção e /ou da fabricação.  

 

2.2 Instrumento  

 

Para analisar a relação existente entre as condições de trabalho e o estado de saúde percecionados 

pelos trabalhadores foi utilizado o inquérito INSAT - O Inquérito Saúde e Trabalho (Barros-Duarte & 

Cunha, 2010). Trata-se de um inquérito por questionário cujo objetivo é “compreender de que forma 

os trabalhadores avaliam as características e as condições do seu trabalho, o seu estado de saúde, 

e que tipo de relações estabelece, entre a sua saúde e o seu trabalho” (Barros-Duarte, Cunha, 

Lacomblez, 2007, p.59). 

Este instrumento foi construído de modo a responder à complexidade do estudo das relações entre o 

trabalho e a saúde. Concebido a partir do contributo de inquéritos europeus, surgiu em 2007 (Barros-

Duarte, Cunha & Lacomblez, 2014) tendo esta versão sido atualizada em 2010 e novamente em 

2013, a partir dos novos desafios que surgiram na vida de trabalho, versão que foi utilizada neste 

trabalho.  
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Ao enfatizar uma análise das relações entre saúde e trabalho a partir das declarações dos 

trabalhadores, este inquérito constitui um instrumento de interface na avaliação das condições de 

trabalho. Como referem as autoras, “o INSAT pode ser encarado como mediador do diálogo entre os 

interlocutores envolvidos na prevenção e promoção da saúde no trabalho, no quadro de uma 

intervenção que se pretende concertada” (Barros-Duarte, Cunha & Lacomblez, 2014, p.339). Isto 

porque a perceção que os trabalhadores têm das condições de trabalho, pode não corresponder às 

condições propostas pelos empregadores.  

Para estudar a complexidade que caracteriza as relações entre a saúde e o trabalho foi necessário 

compreender um conjunto de fatores que interagem mutuamente e a diferentes níveis da vida do 

indivíduo, solicitando assim, uma abordagem global e multifacetada, sustentada em cinco pontos de 

ancoragem (idem). 

Compreender o contexto de trabalho é algo bastante abrangente e complexo, que requer um 

instrumento de avaliação, cujas questões compreendam quer a atividade do trabalho, quer o 

contexto onde ele se realiza, nomeadamente a organização do trabalho e as relações sociais do 

trabalho. 

Esta complexidade do contexto de trabalho influi individualmente na saúde do trabalhador, aspetos 

que são contabilizados no instrumento, uma vez que as questões são centradas no individuo, sendo 

possível analisar as várias dimensões do mesmo, constrangimentos físicos, psicológicos e sociais. 

Com utilização deste instrumento prende-se, sobretudo, caracterizar as condições de trabalho, a 

exposição aos riscos profissionais, e o seu impacto na saúde e no bem-estar do trabalhador. 

Permitindo ao trabalhador, ao preencher, uma tomada de consciência gradual e progressiva das 

consequências do trabalho e saúde. São sete os eixos principais que estruturam o INSAT: I – O 

trabalho; II – Condições e características do trabalho; III - Condições de vida fora do trabalho; IV – 

Formação e trabalho; V – Saúde e trabalho; VI – A minha saúde e o meu trabalho e VII – A minha 

saúde e o meu bem-estar. 

O primeiro eixo, “O trabalho”, inclui um conjunto de questões relativas à situação de trabalho: 

corresponde à especificação e caracterização do tipo de atividade realizada, fazendo ainda 

referência ao tipo de vínculo laboral e ao horário de trabalho praticado. 

O segundo eixo reúne questões relacionadas com a análise das exposições do trabalhador a 

determinadas condições, organizadas em três categorias: Categoria 1 - Ambiente e 

Constrangimentos Físicos – que integra os riscos do ambiente físico, nomeadamente ruído, 

vibrações, ambientes térmicos, radiações, agentes biológicos e químicos, entre outros; e os 

constrangimentos físicos, mais concretamente os gestos, os esforços, as posturas assim como as 

questões ergonómicas do posto de trabalho. Categoria 2 - Constrangimentos Organizacionais e 

Relacionais – referência ao ritmo de trabalho e ao tempo de trabalho; à autonomia e iniciativa no 
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trabalho; às relações sociais de trabalho, assim como às relações estabelecidas no contacto com o 

público. Categoria 3 – Características do trabalho – questões relativas à forma como cada um 

caracteriza e qualifica o seu trabalho, englobando quer dimensões associadas à insatisfação e 

dificuldades no trabalho, quer dimensões relacionadas com o sentimento de prazer e de realização 

pessoal. 

O terceiro eixo corresponde à análise e caracterização de dimensões sociodemográficas, sendo 

solicitado ao trabalhador informações sobre o estado civil, número de filhos e deslocação casa-

trabalho. A problemática da conciliação da vida de trabalho com a vida fora do trabalho é 

questionada, assim como o tempo despendido em tarefas domésticas e/ou de apoio familiar. 

O quarto eixo permite caracterizar o tipo de formação realizada pelos trabalhadores e em que medida 

esta se relaciona ou não diretamente com o trabalho. 

O quinto eixo está organizado em dois domínios particulares: a identificação dos acidentes de 

trabalho e doenças profissionais que o trabalhador possa ter sofrido ou as situações que resultaram 

numa doença profissional; a informação que a empresa disponibiliza, ou não, sobre os riscos 

profissionais e a sua prevenção. 

No sexto eixo são elencados vários problemas de saúde, física e psicológica, que o trabalhador deve 

assinalar caso tenha ou tenha tido. Se a resposta for afirmativa é-lhe ainda solicitado um parecer 

sobre a relação desse problema ou queixa com o trabalho: se poderá ter sido causado ou agravado 

pelo trabalho. 

No sétimo eixo são avaliadas questões mais específicas sobre a saúde e o bem-estar através do 

Perfil de Saúde de Nottingham (Nottingham Health Profile - NHP), e a sua identificação com o 

trabalho. Este perfil define várias questões num total de trinta e oito, às quais se responde sim ou 

não, e no final é questionado se o problema identificado tem ou não relação com o trabalho. 

Questões que fazem parte das seis dimensões que constituem este instrumento: Energia, Dor, 

Reações Emocionais, Sono, Isolamento Social e Mobilidade Física, existindo uma lógica das 

relações entre a escala de perceção do estado de saúde e as médias das pontuações registadas nas 

várias dimensões do Perfil de Saúde de Nottingham.  

 

2.3 Procedimentos  

 

Este projeto de estudo foi apresentado à administração e diretores, em abril e operacionalizado 

através da aplicação dos inquéritos nos três centros de produção, ao longo do mês de maio de 2014. 

Foi feita uma abordagem ao inquérito nas reuniões de direção das várias unidades fabris, explicados 

o âmbito e o objetivo do estudo e distribuídos a cada diretor o número de questionários e respetivos 

consentimentos informados, correspondente aos subordinados diretos de cada área. Estes, 
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distribuíram e recolheram preenchidos os questionários do seu grupo de pessoas. Foi realizado 

acompanhamento nos três turnos, em cada unidade, de forma a chegar ao maior número de 

trabalhadores, possível. Na grande maioria, os inquéritos foram devolvidos no dia de deslocação à 

unidade fabril, outros devolvidos por correio durante os meses de junho e julho de 2014. 

 

2.4 Tratamento dos Dados 

 

Foi realizada estatística descritiva para a caracterização da amostra (parâmetros de tendência 

central e dispersão para as variáveis contínuas e frequências relativas, para as variáveis nominais). 

 

Numa segunda fase, foi realizada estatística descritiva (frequências absolutas e relativas) às 

variáveis relativas às condições e características do trabalho. Tendo em vista a análise do incómodo, 

esta variável foi recodificada agrupando-se as respostas: muito, bastante e incómodo, num único 

valor (1) e pouco ou nada incómodo, noutro valor (0). 

As variáveis de saúde foram também objeto de análise estatística descritiva. Foram calculadas as 

frequências relativas das respostas afirmativas dadas na lista de problemas de saúde e destas as 

respostas que indicaram ter relação com a situação de trabalho. Foram, da mesma forma, calculadas 

as frequências relativas das respostas afirmativas a uma ou mais questões por dimensão da NHP. 

Calculou-se ainda os scores (valores totais) por dimensão. 

 

As variáveis nominais relativas às condições e características do trabalho cuja frequência relativa de 

respostas afirmativas se revelou igual ou superior a 20% na análise descritiva foram integradas numa 

análise de regressão logística bivariada (método enter) com vista a examinar a associação com os 

problemas de saúde mais reportados. As variáveis que mostraram associação significativa nesta 

primeira abordagem foram integradas numa análise de regressão logística multi-fatorial (método 

backward conditional) após o cálculo dos intervalos de confiança e dos erros de padrão. Foi 

considerado o nível de significância de p<0.05. 

Procurou-se também verificar a associação entre as mesmas variáveis nominais das condições e 

características do trabalho e os scores das dimensões NHP cuja frequência relativa de respostas 

afirmativas, se revelou superior a 20% na análise descritiva. Foram integradas numa análise de 

regressão univariada utilizando os mesmos critérios de inclusão das variáveis nos modelos. De entre 

os fatores analisados, os que se revelaram significativos (p<0.05) foram incluídos num modelo de 

regressão múltipla. 

O processamento dos dados foi efetuado com recurso ao software de análise estatística IBM SPSS 

20.0. 
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Capítulo 3 - Resultados 

3.1 Caracterização da Amostra  

 

Dos 305 trabalhadores que constituíram a nossa população, somente 192 cumpriram os critérios de 

inclusão na amostra e validação do questionário, estando distribuídos pelas três Unidades de 

Produção: 43% pertencia à Unidade 1; 24% pertencia à Unidade 2 e 33%, pertencia à Unidade 3 (c. 

f. Tabela 2). 

 

O nível de escolaridade foi considerado elevado, uma vez que 38% da população possui o ensino 

básico, 50% o ensino secundário e os restantes o bacharelato ou mais (11%), característica que se 

repete nas três unidades. 

 

Em relação à média de idades, ela é de 43 anos com um desvio padrão de 12,1 e mediana de 45 

anos. Verificando-se que 48% dos inquiridos tinham menos de 45 anos e 51% possuía 45 anos ou 

mais de idade. Analisando a amostra por unidade, pudemos verificar que a população da unidade 1 

é a mais jovem e a população da unidade 3, a com mais idade. Na unidade 2 a distribuição por 

estas duas classes é a mais equilibrada. 

 

A maioria dos trabalhadores é experiente (66%), apenas 11% dos inquiridos possuía menos de 1 ano 

de antiguidade e 21% menos de 5 anos de antiguidade na Empresa, 36% estava entre 5 e 10 anos, 

e os restantes 30% tinham mais de 10 anos de antiguidade na Empresa. Esta tendência está 

refletida nas três unidades, sendo que os trabalhadores que apresentaram menor antiguidade 

pertenciam à unidade 1. 

 

A Fabricação é a área mais representada (55%), seguida da área da manutenção (45%). Analisando 

por unidade, pudemos verificar que a representação das áreas da Fabricação e Manutenção são 

semelhantes, à exceção da unidade 1 que tem maior número de inquiridos da área da Fabricação. 

 

A situação laboral da maioria é estável, 90% dos inquiridos era efetivo ou tinha contrato sem termo, 

apenas 7% estava em regime de estágio ou bolsa e 3% com contrato a termo certo. 
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Relativamente ao horário de trabalho, 49% dos trabalhadores inquiridos tinha regime de horário 

normal e 51% possuía horário organizado por turnos rotativo. 

 

Tabela 2 – Características Sociodemográficas por Unidade Produtiva - Valores absolutos e relativos 

Características Sociodemográficas Amostra Total 
 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 
N % 

 
N % N % N % 

Género Masculino 192 100 
 

82 43 47 24 63 33 

Escolaridade 
         

Ensino básico (1º ciclo) 6 3 
 

1 1 2 4 3 5 

Ensino básico (2º ciclo) 6 3 
 

1 1 2 4 3 5 

Ensino básico (3º ciclo) 61 32 
 

20 24 13 28 28 44 

Secundário 96 50 
 

51 62 24 51 21 33 

Bacharelato 4 2 
 

2 2 0 0 2 3 

Licenciatura 15 8 
 

7 9 4 9 4 6 

Formação pós-graduada 2 1 
 

0 0 0 0 2 3 

Idade 
         

<45anos 92 48 
 

55 67 20 43 17 27 

>= 45anos 97 51 
 

27 33 24 51 46 73 

Antiguidade 
         

<5anos 62 32 
 

30 37 16 34 16 25 

> 5 <10anos 70 36 
 

38 46 9 19 23 37 

>= 10anos 57 30 
 

14 17 19 40 24 38 

Departamento / Atividade 
         

Fabricação 106 55 
 

52 63 23 49 31 49 

Manutenção 86 45 
 

30 37 24 51 32 51 

Situação Laboral 
         

Contratado sem termo 172 90 
 

74 90 47 100 51 81 

Contratado a termo 20 10 
 

8 10 0 0 12 19 

Horário de Trabalho 
         

Horário normal 95 49 
 

34 41 26 55 35 56 

Turnos rotativos 97 51 
 

48 59 21 45 28 44 

Formação 
         

Nos últimos 12 meses 138 72 
 

25 30 16 34 13 21 

Por iniciativa própria 32 17 
 

19 23 6 13 7 11 

Determinada pela empresa 131 68 
 

53 65 30 64 48 76 

Relacionada com a atual situação de trabalho 87 45 
 

42 51 18 38 27 43 

Relacionada com um futuro trabalho 26 14 
 

9 11 5 11 12 19 

Relacionada com saúde, segurança no trabalho 106 55 
 

41 50 23 49 42 67 

Relacionada com temas de interesse geral 61 32 
 

29 35 11 23 21 33 
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A maior parte dos trabalhadores (72%) frequentou ações de formação, nos últimos doze meses. 

Cerca de 30% dos trabalhadores da unidade 1 referem ter frequentado ações de formação no último 

ano, 34% referiram o mesmo na unidade 2 e 21% na unidade 3. A participação da formação nos 

últimos 12 meses foi na sua maioria determinada pela empresa, referido por 68% dos trabalhadores, 

contrastando com a referida por iniciativa própria, com apenas 32% das respostas. Tendência que se 

reflete nas unidades de produção. Um dos temas de formação mais abordados nas ações de 

formação foi sobre “saúde, segurança no trabalho” (55%), seguido de formação sobre “a atual 

situação de trabalho” (45%), “temas de interesse geral” (32%) e em menor percentagem (14%), 

sobre “um futuro trabalho”, distribuição que se verifica equilibrada nas três unidades produtivas.  

Não se encontra refletido na tabela 2, mas foi também apurado que os trabalhadores que 

frequentaram formação no último ano, 43% assistiram a uma ou duas ações de formação, (17%) 

assistiram a três ou quatro ações de formação e os restantes 9% receberam mais formação, 

podendo este facto estar associado aos novos trabalhadores ou a trabalhadores que mudaram de 

funções. A duração das ações de formação recebidas, nos últimos doze meses, foi na grande 

maioria de uma semana, tendência igualmente referida nas três unidades de produção. 

 

3.2 Perceção Individual das Condições de Trabalho 

 

Neste grupo de resultados estão consideradas as condições de trabalho percecionadas pelos 

inquiridos, cuja questão de partida era iniciada pela seguinte expressão, “No meu trabalho estou 

exposto a …” sendo considerada para os constrangimentos ambientais e físicos (c. f. Tabela 3), 

constrangimentos organizacionais (c. f. Tabela 4) e constrangimentos relacionais (c. f. Tabela 5). 

 

De acordo com a análise dos dados obtidos, o agente físico que apresentou um maior número de 

respostas foi a variável poeiras ou gases sendo percecionado como incomodativo por 90,6% dos 

inquiridos, seguida do ruído (89,1%) e calor ou frio intenso (83,3%). As restantes variáveis são 

identificadas como incomodativas, mas por uma menor percentagens de trabalhadores: vibrações 

68%, radiações 65%, agentes químicos 58%, agentes biológicos 53%, iluminação inadequada 50% e 

outras situações perigosas 13%, onde os temas referidos foram os seguintes: Queda em altura, 

Atmosferas ATEX, Espaços Confinados, Riscos elétricos, Queimaduras, Pisos irregulares e pelo Tipo 

de trabalho. Analisando a distribuição das respostas pelas três Unidades de Produção, podemos 

verificar que a tendência das respostas é equivalente ao geral, à exceção das variáveis agentes 
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químicos onde a Unidade 3 apresenta menor número de respostas e outras situações perigosas 

onde a Unidade 1 apresenta menor número de respostas. 

  

Tabela 3 – Constrangimentos Ambientais e Físicos por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

         

 

Amostra Total 

 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43 47 24 63 33 

Dimensões Ambientais 

         Ruído 171 89 

 

71 87 43 91 57 90 

Vibrações 130 68 

 

58 71 33 70 39 62 

Radiações 125 65 

 

56 68 29 62 40 63 

Calor ou Frio intenso 160 83 

 

70 85 39 83 51 81 

Poeiras ou Gases 174 91 

 

73 89 42 89 59 94 

Agentes Biológicos 102 53 

 

46 56 24 51 32 51 

Agentes Químicos 112 58 

 

58 71 31 66 23 37 

Iluminação Inadequada 96 50 

 

44 54 19 40 33 52 

Outras situações perigosas 25 13 

 

5 6 9 19 11 17 

          Carga Física 

         Gestos repetitivos 57 30 

 

26 32 13 28 18 29 

Gestos minuciosos 77 40 

 

40 49 16 34 21 33 

Posturas penosas 94 49 

 

43 52 27 57 24 38 

Esforços intensos 85 44 

 

41 50 22 47 22 35 

De pé na mesma posição 59 31 

 

26 32 16 34 17 27 

De pé c/ deslocamento 115 60 

 

54 66 27 57 34 54 

Muito tempo sentado 60 31 

 

23 28 15 32 22 35 

Subir e descer c/ frequência 131 68 

 

64 78 26 55 41 65 

Contexto pouco organizado 46 24 

 

26 32 5 11 15 24 

 

 

Dentro dos constrangimentos físicos relacionados com a carga física exigida no posto de trabalho, o 

agente que apresentou um maior número de respostas afirmativas foi a variável subir e descer com 

muita frequência referida como agente incómodo por 68,2% dos inquiridos, seguida de permanecer 

muito tempo de pé com deslocamento (59,9%), adotar posturas penosas (49%) e esforços intensos 

(44,3%). Variáveis associadas à movimentação dos grandes grupos musculares, cujas tarefas são 

predominantemente das áreas da manutenção e parte da fabricação.  

Analisando a distribuição das respostas pelas três unidades de produção, verificamos que a 

tendência das respostas segue os resultados da amostra. 
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Na dimensão ritmo de trabalho, a variável Cumprir normas e prazos (79,7%) foi a que apresentou um 

maior número de respostas, seguida de Depender dos colegas (65,1%), Ritmo de trabalho intenso 

(62%), Mudanças constantes (58,3%) e ser frequentemente interrompido com 53,1% de respostas. 

Analisando a distribuição das respostas pelas três unidades de produção, podemos verificar que é 

muito semelhante nos três locais, embora por vezes a ordem da frequência da resposta possa ser 

diferente do geral. Para além destas, a unidade 2 refere ainda receber instruções contraditórias 

(53%) e a unidade 3, trabalhar muito ao computador (46%). 

 

Tabela 4 – Constrangimentos Organizacionais por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

Constrangimentos Organizacionais  

       

 

Amostra Total 

 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43 47 24 63 33 

Ritmo Trabalho 

         Ritmo intenso 119 62 

 

56 68 31 66 32 51 

Depender colegas 125 65 

 

55 67 31 66 39 62 

Depender pedidos 60 31 

 

25 30 14 30 21 33 

Cumprir normas/prazos 153 80 

 

68 83 36 77 49 78 

Mudanças constantes 112 58 

 

49 60 30 64 33 52 

Instruções contraditórias 94 49 

 

44 54 25 53 25 40 

Trabalhar muito ao computador 74 39 

 

30 37 15 32 29 46 

Frequentemente interrompido 102 53 

 

51 62 25 53 26 41 

Levar trabalho para casa 25 13 

 

12 15 9 19 4 6 

Hipersolicitação 88 46 

 

42 51 24 51 22 35 

Olhar fixo no trabalho 45 23 

 

23 28 10 21 12 19 

Tempo Trabalho 

         Ultrapassar horário 91 47 

 

45 55 16 34 30 48 

Dormir a horas pouco usuais 106 55 

 

49 60 26 55 31 49 

Saltar ou encurtar refeições 82 43 

 

39 48 27 57 16 25 

Obrigado a deitar depois 24h 119 62 

 

55 67 31 66 33 52 

Obrigado levantar antes 5h 36 19 

 

19 23 5 11 12 19 

Manter disponibilidade 

permanente 75 39 

 

32 39 18 38 25 40 

Deslocações frequentes 25 13 

 

17 21 6 13 2 3 

Autonomia 

         Pouca autonomia 63 33 

 

32 39 16 34 15 24 

Momentos de pausa rígida 23 12 

 

6 7 11 23 6 10 

Horário rígido 57 30 

 

28 34 11 23 18 29 

Participar nas decisões 37 19 

 

21 26 4 9 12 19 

 

A variável mais frequentemente assinalada na dimensão tempo de trabalho é ter horários de trabalho 

que obrigam a deitar-me depois da meia-noite (62%) seguida da variável dormir a horas pouco 

usuais por causa do trabalho referido por 55,2% dos trabalhadores. Analisando a distribuição das 
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respostas pelas três Unidades de Produção, podemos verificar que são coincidentes relativamente a 

obrigado a deitar-se depois da meia-noite e dormir a horas pouco usuais, frequências justificadas 

pelo trabalho por turnos. Os trabalhadores da unidade 2 (66%), referem saltar ou encurtar refeições, 

que pode ser justificado conforme já referido, pela estrutura emagrecida que têm. Na unidade 3, os 

inquiridos referem frequentemente ter de Ultrapassar o horário de trabalho (48%). 

Quando questionados sobre a dimensão autonomia e iniciativa no trabalho, 33% considera que tem 

Pouca autonomia e 30% refere que tem um Horário rígido. Analisando a distribuição das respostas 

pelas três Unidades de Produção, verificamos que a tendência das respostas é equivalente ao geral. 

A unidade 2 refere ainda ter Momentos de pausa, rígidos (23%). 

 

Tabela 5 – Constrangimentos Relacionais por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

Constrangimentos Relacionais Amostra Total 

       

 

N=192 

  

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43 47 24 63 33 

Relações de Trabalho 

         Ajuda aos colegas 145 76 

 

65 79 33 70 47 75 

Não ter ajuda colegas 21 11 

 

9 11 4 9 8 13 

Trocar experiências 17 9 

 

8 10 5 11 4 6 

Desconsiderada a opinião 28 15 

 

17 21 2 4 9 14 

Reconhecimento pelas chefias 41 21 

 

19 23 6 13 16 25 

Reconhecimento pelos colegas 20 10 

 

11 13 2 4 7 11 

Exprimir-me à vontade 18 9 

 

13 16 0 0 5 8 

Exposto agressão verbal 26 14 

 

9 11 6 13 11 17 

Exposto agressão física 5 3 

 

3 4 2 4 0 0 

Exposto assédio sexual 4 2 

 

1 1 2 4 1 2 

Exposto assédio moral 13 7 

 

8 10 0 0 5 8 

Ameaça perda emprego 10 5 

 

5 6 3 6 2 3 

Discriminação sexual 1 1 

 

0 0 1 2 0 0 

Discriminação pela idade 6 3 

 

4 5 2 4 0 0 

Discriminação racial 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

Discriminação deficiência física 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

Discriminação deficiência mental 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

Discriminação orientação sexual 1 1 

 

0 0 1 2 0 0 

          Contacto c/ Público / Prestadores 

         Contacto direto c/ público 113 59 

 

48 59 21 45 44 70 

Tenho suportar reclamações 55 29 

 

27 33 7 15 21 33 

Tensão nas relações 40 21 

 

21 26 4 9 15 24 

Agressão verbal 24 13 

 

13 16 4 9 7 11 

Agressão física 8 4 

 

5 6 1 2 2 3 

Sofrimento de outras pessoas 35 18 

 

18 22 5 11 12 19 
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Na dimensão relações de trabalho, a variável mais referida pelos trabalhadores (76%): é frequente a 

necessidade de ajuda dos colegas, seguida da variável, é pouco reconhecido o que eu faço pelas 

chefias (21%), é desconsiderada a minha opinião para o funcionamento do departamento (15%) e 

estou exposto a agressão verbal (14%). Quando feita a análise das respostas distribuídas pelas 

unidades, verificou-se que as variáveis: é frequente a necessidade de ajuda dos colegas e o ser  

pouco reconhecido pelas chefias, são referidas nas três unidades, com maior frequência. Na unidade 

1 é ainda referido é desconsiderada a minha opinião para o funcionamento do departamento (21%) e 

é impossível exprimir-me à vontade (16%). Na unidade 3, é referido para além das variáveis 

designadas anteriormente, o ser desconsiderada a opinião (14%) e não ter ajuda dos colegas, 

quando necessário (13%). 

 

As variáveis discriminação racial, discriminação por deficiência física e discriminação por deficiência 

mental não foram identificadas por nenhum trabalhador. 

Nas três unidades estudadas não existe muito contacto com público, tendo sido adaptada a pergunta 

para que considerassem o contacto com prestadores de serviço e/ou fornecedores. 

Tabela 6 – Características do Trabalho por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

Características do Trabalho Amostra Total 

       

 

N=192 

  

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43 47 24 63 33 

          Solitário 32 17 

 

5 6 16 34 11 17 

Monótono 17 9 

 

4 5 8 17 5 8 

Variado 171 89 

 

76 93 41 87 54 86 

Imprevisível 153 80 

 

65 79 37 79 51 81 

Complexo 131 68 

 

56 68 35 74 40 63 

Onde tenho que fazer coisas que desaprovo 41 21 

 

19 23 8 17 14 22 

          Não existe evolução carreira 38 20 

 

15 18 9 19 14 22 

Remuneração insatisfatória 66 34 

 

25 30 14 30 27 43 

Onde faltam meios necessários 36 19 

 

15 18 10 21 11 17 

Condições que abalam a dignidade 10 5 

 

5 6 4 9 1 2 

Sinto-me explorado 23 12 

 

7 9 6 13 10 16 

Dificilmente realizará aos 60/65 anos 78 41 

 

39 48 16 34 23 37 

Gostava que os meus filhos não realizassem 50 26 

 

19 23 13 28 18 29 

 

Ter contacto com prestadores de serviço ou com fornecedores é frequente, 59% dos inquiridos 

referem ter, 29% refere ter que suportar as exigências, queixas ou reclamações, 21% refere ter que 

se confrontar com situações de tensão nas relações com o público e 18% refere ter que dar resposta 
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às dificuldades e/ou sofrimento de outras pessoas. Analisando a distribuição das respostas pelas três 

unidades de produção, verificamos que a tendência das respostas reflete a tendência das respostas 

em geral. 

 

No grupo de questões que se segue (Tabela 6) é quantificada a forma como cada trabalhador 

caracteriza e qualifica o seu trabalho, englobando quer dimensões associadas à insatisfação e 

dificuldades no trabalho, quer dimensões relacionada com o sentimento de prazer e de realização 

pessoal. 

 

A grande maioria dos trabalhadores considera o trabalho variado (89,1%), imprevisível (79,7%) e 

complexo (68,2%), variáveis referidas pela mesma ordem na distribuição pelas três unidades. Na 

unidade 2 é ainda referida a variável solitário por 34% dos inquiridos (c. f. Tabela 6). 

Os inquiridos consideram que o seu trabalho tem tarefas que dificilmente conseguirão realizar 

quando tiverem 60/65 anos (41%), cuja remuneração não permite ter um nível de vida satisfatório 

(34%) e que gostavam que os filhos não realizassem (26%). Tendência que se repete na distribuição 

pelas três unidades produtivas. 

Quando questionados sobre o sentimento de prazer e realização pessoal que sentem no seu 

trabalho, as respostas foram unânimes respondendo ter o sentimento de fazer um trabalho bem feito, 

estarem satisfeitos com o trabalho que realizam e que o seu trabalho constitui um contributo útil para 

a sociedade. Efetuando tarefas onde têm a oportunidade de fazer coisas que realmente lhes dão 

prazer.  

 

Em suma, os trabalhadores têm a perceção que as condições de trabalho a que estão sujeitos 

possuem alguns constrangimentos. Ao nível dos constrangimentos físicos da envolvente os mais 

assinalados foram as poeiras, o ruído e o calor / frio, intensos. De referir que a maioria dos 

trabalhadores destas áreas, de manutenção e fabricação, não têm um posto de trabalho fixo, 

circulam pela fábrica mediante os locais onde têm que intervir ou verificar. Estas funções estão 

sujeitas ao clima atmosférico que existir e às características desta atividade, equipamentos ruidosos 

que britam pedra para a cozedura em fornos com temperaturas muito elevadas, para a produção de 

cimento, pedra essa que circula por vários transportadores e que por vezes é libertada para o ar sob 

a forma de poeira, sendo respirada pelos trabalhadores nos seus circuitos de verificação pela fábrica. 

 

 A nível físico as maiores dificuldades são as distâncias percorridas entre a localização das oficinas e 

dos locais de reparação ou entre os locais onde se reúnem para receber indicações, ex.: sala de 

comando, e os locais de verificação ou vigia, daí a referência a subir e descer escadas com 
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frequência, a permanência de pé e relativamente aos locais de intervenção ou verificação, a adoção 

de posturas penosas e dos esforços intensos, estando relacionada com as localizações das 

máquinas a operar e do tamanho e peso das ferramentas utilizadas. 

 

Os constrangimentos organizacionais assinalados estão relacionados com o cumprimento de regras 

e normas, que já existiam e aumentaram com a entrada da nova Empresa, o ritmo de trabalho que se 

intensificou com a redução de pessoal por um lado e com a implementação de ferramentas 

organizacionais introduzidas por esta, obrigando a um maior presentismo. O horário de trabalho que 

por ser maioritariamente, para esta população, rotativo sem folgas fixas obriga a dormir depois da 

meia-noite, a horas pouco usuais, ou seja, a horas diferenciadas a cada dois ou três dias, consoante 

a unidade de produção e o regime de rotação existente. 

 

Em relação ao grupo de constrangimentos relacionais, temos a assinalar a falta de apoio da 

liderança, no reconhecimento dos trabalhadores e a referência à necessidade de ajuda dos colegas, 

que pode ser entendido como falta de recursos humanos ou como necessidade de trabalhar em 

equipa. As relações com os prestadores de serviço e com os fornecedores, é pacífica, no entanto é 

de assinalar o confrontar com situações de tensão nas relações e ter de dar resposta às dificuldades 

e/ou sofrimento de outras pessoas, que pode ser interpretado com as condições de trabalho a que 

certos prestadores de serviço estão sujeitos, uma vez que são eles que efetuam os trabalhos mais 

penosos de limpeza e de manutenção dentro das instalações fabris, nas três unidades. 

 

As características do trabalho mais identificadas são a complexidade, a variedade e o ser 

imprevisível, qualidades que podem gerar algum stresse nos trabalhadores, se as associarmos aos 

constrangimentos físicos já assinalados anteriormente, contexto que leva os trabalhadores a 

considerar que dificilmente serão capazes de realizar aquele tipo de trabalho quando tiverem 

60/65anos e que gostavam que os filhos as não realizassem. 

   

  

3.3 Acidentes de trabalho e doenças profissionais 

  

Quando questionados os trabalhadores sobre se já tinham tido algum acidente de trabalho, 44% 

respondeu afirmativamente. Dessa percentagem apenas 46 trabalhadores tiveram um acidente no 

atual trabalho. Verificando-se que a unidade 2 é a que apresenta um menor registo de acidentes de 

trabalho (17%), comparativamente com a unidade 1 (21%) e a unidade 3 (33%) (c. f. Tabela 7). 
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Destes acidentados apenas 3 trabalhadores referem ter ficado com alguma incapacidade 

reconhecida.  

 

Tabela 7 – Acidentes de Trabalho por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

Acidentes de Trabalho Amostra Total 

       

 

N=192 

 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43 47 24 63 33 

          Já tive um acidente de trabalho 84 44 

 

35 43 17 36 32 51 

Esse acidente foi no trabalho atual 46 24 

 

17 21 8 17 21 33 

 

Importa salientar neste ponto, que dos trabalhadores que referiram ter-se acidentado no trabalho 

atual (24%), estão na Empresa há alguns anos. Muito possivelmente os acidentes que referem ter 

tido aconteceram no passado, expostos a condições de trabalho que nada têm a ver com a realidade 

atual, acresce que, pela própria restruturação do trabalho, os sujeitos embora pertencendo às 

mesmas áreas, foram evoluindo e passando das funções mais operacionais para as de coordenação. 

 

Estes resultados vieram confirmar a realidade dos dados estatísticos sobre os acidentes da 

Empresa, onde revelou que os acidentes de trabalho com maior frequência e gravidade ocorrem com 

os trabalhadores indiretos (trabalhadores com as tarefas mais operacionais e indiferenciadas) e não 

com os diretos.  

Por se ter verificado que não haviam dados representativos para uma análise estatística mais 

profunda dos acidentes, o tratamento estatístico dos mesmos fica limitado ao exposto, ou seja, a 

uma estatística descritiva. 

 

Tabela 8 – Doenças Profissionais por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

Doenças Profissionais 

Amostra 

Total 

       

 

N=192 

 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43% 47 24% 63 33% 

          Já foi diagnosticada uma doença profissional 8 4% 

 

2 2% 1 2% 5 8% 

Essa doença foi no trabalho atual 2 1% 

 

0 0% 0 0% 2 3% 
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Quando questionados os trabalhadores, sobre se já lhes tinha sido diagnosticada uma doença 

profissional, 4% respondeu que sim e apenas 1% referiu a designação da doença – surdez 

profissional, correspondendo aos dois casos referidos na unidade 3 (c. f. Tabela 8). 

 

Tabela 9 – Motivo de ausência ao trabalho por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

 Amostra Total 

       Faltar ao trabalho mais do que 2 ou 3 dias, por … N=192 

 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43% 47 24% 63 33% 

          Problemas de saúde relacionados com o trabalho 4 2% 

 

2 2% 1 2% 1 2% 

Problemas de saúde relacionados com os filhos ou família 6 3% 

 

3 4% 2 4% 1 2% 

Outros problemas de saúde  12 6% 

 

5 6% 2 4% 5 8% 

 

 

Na questão sobre se nos últimos doze meses tiveram necessidade de faltar ao trabalho mais do que 

três dias seguidos, apenas 11%  do total dos trabalhadores (n=192) respondeu afirmativamente, 

tendo apresentado os motivos presentes na tabela 9. 

 

 

 

3.4 Perceção Individual do Estado de Saúde 

 

Da lista de problemas de saúde elencada no inquérito, os mais assinalados pelos trabalhadores e 

com maior percentagem foram os seguintes: problemas de visão (47%), dores nas costas (46%), 

dores musculares e articulares (30%), ansiedade ou irritabilidade (27%) problemas de audição (23%) 

e sonolência ou insónia e dores de cabeça (19%) (c. f. Tabela 10). Valores que se mantêm na 

distribuição pelas três unidades de produção.  

Dos problemas de saúde que foram identificados com frequência relativa superior a vinte porcento, 

critério de aceitação estabelecido para as variáveis, foi afastado o problema de visão por se ter 

considerado que pode sofrer a interferência de outros fatores, nomeadamente a idade, tendo em 

consideração que a idade média da população é de 43 anos. De acordo com estudos realizados 

(Fernandes, 2007), a partir dos 40 anos o poder de acomodação do olho começa a diminuir e como 

consequência a capacidade visual para a visão ao perto diminui também, para além da visão poder 

ser afetada negativamente pelo surgimento de outras doenças, nomeadamente a diabetes. 
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Aos restantes problemas de saúde foi feita a análise de regressão logística univariada, tendo sido 

apresentados os resultados, no próximo ponto, apenas dos problemas que se revelaram 

significativos, ou seja, os problemas com dores musculares e articulares e as dores nas costas. 

 

Tabela 10 – Problemas de Saúde por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

 

Amostra Total 

       

 

N=192 

 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43% 47 24% 63 33% 

          Dores de cabeça 37 19 

 

23 28 6 13 8 13 

Dores nas costas 88 46 

 

39 48 19 40 30 48 

Problemas de visão 90 47 

 

34 41 17 36 39 62 

Perturbações da voz 6 3 

 

4 5 2 4 0 0 

Problemas de audição 45 23 

 

19 23 8 17 18 29 

Problemas de pele 12 6 

 

7 9 3 6 2 3 

Dificuldades respiratórias 16 8 

 

9 11 2 4 5 8 

Dores musculares e articulares 58 30 

 

24 29 13 28 21 33 

Dores de estômago 15 8 

 

9 11 1 2 5 8 

Tenho varizes 29 15 

 

11 13 6 13 12 19 

Tenho ansiedade ou irritabilidade 51 27 

 

28 34 6 13 17 27 

Tenho fadiga generalizada 29 15 

 

18 22 5 11 6 10 

Tenho desânimo generalizado 25 13 

 

13 16 3 6 9 14 

Tenho sonolência ou insónias 37 19 

 

21 26 7 15 9 14 

 

 

O último grupo a ser avaliado neste questionário foi a saúde e o bem-estar percecionados pelos 

trabalhadores através do Perfil de Saúde de Nottingham (c. f. Tabela 11).  

 

A dimensão com mais respostas positivas foi a de reações emocionais (32%), seguida da dor e do 

sono com igual percentagem (22%), mobilidade física (21%), energia (10%) e por último isolamento 

social (9%). Analisando a distribuição pelas unidades verifica-se que a dimensão das reações 

emocionais é a que apresenta um número de respostas com maior frequência, seguida da dimensão 

mobilidade nas unidades 1 e 2, e sono na unidade 3. 
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Analisando as dimensões pelo número de repostas positivas verificamos que as dimensões energia e 

sono têm respostas positivas a todas as questões propostas, o que não se verifica nas restantes 

dimensões. 

 

 Tabela 11 – Dimensões NHP por Unidade de Produção - Valores absolutos e relativos 

 

Amostra Total 

       

 

N=192 

 

Unidade 1 

 

Unidade 2 

 

Unidade 3 

 

 

N % 

 

N % N % N % 

 

192 100 

 

82 43% 47 24% 63 33% 

Dimensão Energia  19 10 

 

11 13 4 9 4 6 

Resposta positiva a uma questão 16 8% 

 

9 11% 4 9% 3 5% 

Resposta positiva a duas questões 2 1% 

 

1 1% 0 0% 1 2% 

Resposta positiva a três questões 1 1% 

 

1 1% 0 0% 0 0% 

Dimensão Dor  42 22 

 

22 27 12 26 8 13 

Resposta positiva a uma questão 18 9% 

 

6 7% 7 15% 5 8% 

Resposta positiva a duas questões 9 5% 

 

5 6% 3 6% 1 2% 

Resposta positiva a três questões 4 2% 

 

1 1% 2 4% 1 2% 

Resposta positiva a quatro questões 2 1% 

 

1 1% 0 0% 1 2% 

Resposta positiva a cinco questões 4 2% 

 

4 5% 0 0% 0 0% 

Resposta positiva a seis questões 1 1% 

 

1 1% 0 0% 0 0% 

Resposta positiva a sete questões 4 2% 

 

4 5% 0 0% 0 0% 

Dimensão Reações Emocionais  62 32 

 

33 40 12 26 17 27 

Resposta positiva a uma questão 25 13% 

 

12 15% 6 13% 7 11% 

Resposta positiva a duas questões 22 11% 

 

12 15% 3 6% 7 11% 

Resposta positiva a três questões 9 5% 

 

5 6% 2 4% 2 3% 

Resposta positiva a quatro questões 4 2% 

 

3 4% 1 2% 0 0% 

Resposta positiva a cinco questões 0 0% 

 

0 0% 0 0% 0 0% 

Resposta positiva a seis questões 2 1% 

 

1 1% 0 0% 1 2% 

Dimensão Sono  42 22 

 

22 27 9 19 11 17 

Resposta positiva a uma questão 17 9% 

 

9 11% 5 11% 3 5% 

Resposta positiva a duas questões 10 5% 

 

4 5% 3 6% 3 5% 

Resposta positiva a três questões 7 4% 

 

2 2% 1 2% 4 6% 

Resposta positiva a quatro questões 3 2% 

 

2 2% 0 0% 1 2% 

Resposta positiva a cinco questões 5 3% 

 

5 6% 0 0% 0 0% 

Dimensão Isolamento  17 9 

 

10 12 4 9 3 5 

Resposta positiva a uma questão 12 6% 

 

7 9% 3 6% 2 3% 

Resposta positiva a duas questões 5 3% 

 

3 4% 1 2% 1 2% 

Dimensão Mobilidade  40 21 

 

24 29 11 23 5 8 

Resposta positiva a uma questão 25 13% 

 

13 16% 9 19% 3 5% 

Resposta positiva a duas questões 6 3% 

 

3 4% 1 2% 2 3% 

Resposta positiva a três questões 3 2% 

 

2 2% 1 2% 0 0% 

Resposta positiva a quatro questões 5 3% 

 

5 6% 0 0% 0 0% 

Resposta positiva a cinco questões 1 1% 

 

1 1% 0 0% 0 0% 
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Apesar de não estar identificado em tabela, os problemas que apresentaram maior número de 

respostas foram: ultimamente perco a paciência com facilidade, sinto-me nervoso / tenso, questões 

pertencentes à dimensão Reações Emocionais; tenho dificuldade em estar de pé durante muito 

tempo, questão da dimensão Dor; acordo muito cedo e tenho dificuldade em voltar a adormecer, 

durmo mal de noite e levo muito tempo a adormecer, questões da dimensão Sono. 

 

Das dimensões analisadas, prosseguimos o estudo com as que apresentaram frequência 

representativa, tendo sido abandonadas as dimensões energia e isolamento por não cumprirem os 

valores mínimos estabelecidos no tratamento de dados. 

 

 

3.5 Associação entre condições de trabalho e o estado de saúde 

 

Neste ponto apresentamos os resultados que se revelaram estatisticamente significativos da 

associação entre as condições e características do trabalho e o estado de saúde.  

Tabela 12 – Associação entre condições e características do trabalho e dores musculares e articulares 

(Análise de regressão bivariada e multifatorial) 

 

  

95% C.I. para EXP(B) 

  

95% C.I. para EXP(B) 

Carga Física ORcrude Inferior Superior 

 

ORadjusted Inferior Superior 

De pé na mesma posição 2,487 1,298 4,762 

 

   

De pé c/ deslocamento 2,193 1,124 4,281 

 

   

Tempo Trabalho 

       Manter disponibilidade permanente 2,605 1,385 4,9 

 

3,54 1,391 9,006 

Autonomia 

       Não participar nas decisões 3,14 1,498 6,579 

 

3,391 1,214 9,469 

Contacto c/ Público / Prestadores 

       Sofrimento de outras pessoas 2,873 1,281 6,441 

 

3,772 1,384 10,285 

Características do Trabalho 

       Remuneração insatisfatória 2,358 1,246 4,46 

 

2,84 1,109 7,274 
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Da análise de associação entre as condições e características do trabalho e as dores musculares e 

articulares, efetuada através de regressão multifatorial (cf. Tabela 12), verificámos que as variáveis 

sofrimento de outras pessoas, no contacto com os prestadores de serviços, manter disponibilidade 

permanente, remuneração insatisfatória e o não participar nas decisões do departamento, têm um 

peso mais significativo no aparecimento das dores musculares e articulares, verificando-se ainda que 

as condições de trabalho relacionadas com a carga física que tinham apresentado relevância na 

análise de regressão bivariada não são determinantes quando incluídas no modelo de regressão 

multifatorial. 

 

A análise de regressão multifatorial (cf. Tabela 13), revelou que as variáveis esforços intensos e 

manter disponibilidade permanente, são fatores que influenciam o aparecimento das dores nas 

costas. 

Tabela 13 – Associação entre condições e características do trabalho e dores nas costas                      

(Análise de regressão bivariada e multifatorial) 

 

  

Univariada 

  

Multivariada 

  

95% C.I. para EXP(B) 

  

95% C.I. para EXP(B) 

Carga Física 

ORcrude 

Inferior Superior 

 

ORadjusted 

Inferior Superior 

Esforços intensos 1,825 1,025 3,249 
 

1,889 1,041 3,428 

Tempo Trabalho 
       

Manter disponibilidade permanente 1,964 1,091 3,536 
 

2,024 1,105 3,71 

 

 

3.6 Associação entre condições de trabalho e as dimensões do 

perfil de saúde 

 

Neste ponto apresentamos os resultados que se revelaram estatisticamente significativos da 

associação entre as condições e características do trabalho e as dimensões do Perfil de Saúde 

Nothingham. 

Da análise de associação entre as condições e características do trabalho e as várias dimensões do 

perfil de saúde que considerámos, referentes: à dor (c. f. Tabela 14), ao sono (c. f. Tabela 15), às 

reações emocionais (c. f. Tabela 16) e à mobilidade (c. f. Tabela 17), obtivemos os resultados que se 

seguem.  
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A associação entre as condições e características do trabalho e a dor, efetuada por análise de 

regressão multifatorial (cf. Tabela 14), revelou que as variáveis exprimir à vontade pertencente ao 

grupo das relações de trabalho e estar sujeito a condições que abalam a dignidade, variável das 

características de trabalho, determinam o aparecimento da dor. 

 

Tabela 14 – Associação entre condições e características do trabalho e a dor                                          

(Análise de regressão bivariada e multifatorial) 

  

Univariada 

 

Multivariada 

  

95% C.I. para EXP(B) 

 

95% C.I. para EXP(B) 

Relações de Trabalho 
βcrude 

Inferior Superior 
βadjusted 

Inferior Superior 

Exprimir-me à vontade 13,388 21,129 5,647 11,196 19,786 2,606 

Características do Trabalho 

βcrude 
Inferior Superior 

βadjusted 
Inferior Superior 

Condições que abalam a dignidade 29,906 39,452 20,36 33,331 6,007 0,046 

 

Para a dimensão sono, quando analisada em associação com as condições e características do 

trabalho (cf. Tabela 15), verificou-se que a exposição ao sofrimento das outras pessoas, variável do 

grupo relativo ao contacto com prestadores de serviço e a condições que abalam a dignidade, 

variável das características do trabalho, podem determinar o aparecimento das perturbações do 

sono. 

 

Tabela 15 – Associação entre condições e características do trabalho e o sono                                       

(Análise de regressão bivariada e multifatorial) 

  

Univariada 

 

Multivariada 

  

95% C.I. para EXP(B) 

 

95% C.I. para EXP(B) 

Contacto c/ Prestadores 

βcrude 
Inferior Superior 

βadjusted 
Inferior Superior 

Sofrimento de outras pessoas 13,6 21,365 5,836 12,361 21,543 3,18 

Características do Trabalho 

βcrude 
Inferior Superior 

βadjusted 
Inferior Superior 

Condições que abalam a dignidade 32,096 45,306 18,887 26,138 45,609 6,666 

 

 

Os resultados da análise multifatorial revelaram ainda que o ser obrigado a levantar antes das 5h, 

variável do tempo de trabalho e onde faltam os meios necessários, variável das características de 

trabalho, aumenta a probabilidade de experimentar reações emocionais.  
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Pelo contrário, a vivência de um trabalho variado constitui um fator protetor na ocorrência de reações 

emocionais (cf. Tabela 16). 

Tabela 16 – Associação entre condições e características do trabalho e as reações emocionais           

(Análise de regressão bivariada e multifatorial) 

  

Univariada 

 

Multivariada 

  

95% C.I. para EXP(B) 

 

95% C.I. para EXP(B) 

Tempo de Trabalho 

βcrude 
Inferior Superior 

βadjusted 
Inferior Superior 

Obrigado levantar antes 5h 9,326 13,333 5,318 7,276 12,176 2,376 

Características do Trabalho 

βcrude 
Inferior Superior 

βadjusted 
Inferior Superior 

Onde faltam meios necessários 10,074 14,045 6,104 6,43 11,998 0,862 

Variado 5,257 0,028 10,485 7,11 0,79 13,43 

 

Estar exposto a deslocações frequentes, variável do tempo de trabalho determina a ocorrência de 

problemas de mobilidade (análise multifatorial).  

 

Tabela 17 – Associação entre condições e características do trabalho e a mobilidade                              

(Análise de regressão bivariada e multifatorial) 

  

Univariada 

 

Multivariada 

  

95% C.I. para EXP(B) 

 

95% C.I. para EXP(B) 

Tempo de Trabalho 

βcrude 
Inferior Superior 

βadjusted 
Inferior Superior 

Deslocações frequentes 7,255 11,333 3,178 5,657 9,661 1,653 

Relações de Trabalho 

βcrude 
Inferior Superior 

βadjusted 
Inferior Superior 

Exprimir-me à vontade 8,706 13,401 4,011 6,505 11,602 1,408 

Características do Trabalho 

  βcrude 
Inferior Superior 

βadjusted 
Inferior Superior 

Dificilmente realizarei aos 60/65 anos 5,463 8,238 2,688 3,478 6,327 0,63 

 

 

Verificou-se também que as variáveis: exprimir à vontade, variável das relações de trabalho e realizar 

o mesmo tipo de trabalho aos 60/65 anos, variável das características de trabalho mostraram 

associação com a dimensão mobilidade (cf. Tabela 17). 
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Capítulo 4 - Discussão 

 

Com a aplicação do questionário INSAT foi possível caracterizar uma grande parte da população da 

Empresa, fornecendo-nos ainda informação sobre a perspetiva do trabalhador sobre as condições e 

características do trabalho e seus efeitos na sua saúde e bem-estar. Foi-nos assim possível coletar 

informação relevante sobre os constrangimentos físicos, psicológicos, organizacionais e relacionais, 

vividos pelos trabalhadores nas três unidades de produção analisadas.  

 

Os constrangimentos físicos e ambientais que afetam mais trabalhadores são as poeiras, o ruído e o 

calor / frio intenso; fatores de risco que fazem parte dos riscos tradicionais e que pela natureza da 

atividade são inerentes ao processo de fabrico. São fatores de risco bem conhecidos e por isso 

facilmente identificados pelos trabalhadores, monitorizados periodicamente pela empresa, em 

especial os relativos ao ambiente, e divulgados aos trabalhadores, através de formação e 

informação. 

Em menor percentagem são identificadas as condições de carga física: subir e descer com 

frequência, o permanecer em pé com deslocamento e a permanência em posturas penosas, riscos 

identificados pelos trabalhadores que caracterizam a dimensão em termos de extensão das fábricas 

e a constante solicitação destes dois grupos de trabalhadores: operadores da fabricação e da 

manutenção, para intervirem em vários locais e por vezes bem distanciados. No entanto quando 

associada a carga física às dores musculares e articulares não obtivemos resultados significativos. 

Comparando os resultados deste trabalho com os do relatório europeu para as condições de trabalho 

(EWCS, 2012) verificamos que proporcionalmente os nossos dados estão invertidos, ou seja, na 

europa e em Portugal a exposição aos riscos relacionados com o ambiente de trabalho (ex.: ruido) 

têm sofrido um decréscimo ao longo dos anos (desde 1991) e no caso deste estudo continuam 

elevados. Da mesma forma, os riscos relacionados com os movimentos repetitivos ou mesmo 

manipulação de cargas têm vindo a aumentar, e mais significativamente a partir de 2005, estando 

Portugal na posição do 5º pior país de entre os 34 e neste estudo têm menos expressão, em 

frequência, que os da dimensão ambiental. Factos que podem estar associados ao tipo de empresas 

questionadas ou mesmo à informação disponível por parte dos inquiridos, que se traduz na perceção 

que os trabalhadores têm do risco a que estão sujeitos. 

 

Se compararmos os resultados das dimensões organizacionais e relacionais, com o relatório 

europeu, esta diferença já não existe. Os nossos resultados evidenciam que os ritmos de trabalho 

são cada vez mais intensos, onde é frequentemente necessário estender os horários de trabalho, 

aumentando as exigências, por se tratar de um tipo de trabalho que regularmente ocorre a horas 
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pouco usuais, uma vez que grande parte dos inquiridos trabalha por turnos rotativos sem folga fixa. 

Um terço dos inquiridos refere ter pouca autonomia no trabalho, ser pouco reconhecido pelas chefias 

e consequentemente ter uma remuneração insatisfatória. Uma das conclusões do inquérito europeu 

(EWCS, 2012) refere que os riscos físicos continuam muito presentes no trabalho, desde o último 

estudo em 2005, no entanto os riscos psicológicos cresceram proporcionalmente ao crescimento da 

intensidade do trabalho e não estão a ser acompanhados pelo crescimento da autonomia, fator que 

parece ser protetor relativamente à intensidade do trabalho. Fatores que são identificados como 

stressores e até mesmo afetantes do estado de saúde, por exemplo, estudos epidemiológicos 

efetuados pelo colégio de especialistas dos riscos psicossociais no trabalho, demonstram que a falta 

de autonomia aumenta a probabilidade de ocorrência de doença cardiovascular. Acrescentando que 

a combinação entre elevados níveis de exigência da tarefa com uma baixa autonomia, leva a uma 

propensão para a doença cardiovascular e problemas de saúde mental (Coutrot & Mermilliod, 2010). 

Relacionado ou não, verificámos que a toma de medicamentos referida com maior percentagem 

pelos trabalhadores (20%) é para as doenças cardiovasculares (informação apurada no questionário 

INSAT, mas que não foi transcrita para os resultados).  

 

Os fatores de riscos psicológicos estão intimamente ligados à forma como o trabalho está 

desenhado, organizado e gerido (AESST, 2010). Sendo também influenciado pelo contexto 

económico e social do trabalho, resultando no incremento do stress, que se for mantido, pode levar à 

séria detioração da saúde mental e física dos trabalhadores. Investigações realizadas permitem 

agrupar em três grandes categorias de causas de stress profissional: 1) fontes específicas do 

trabalho/tarefas, 2) fontes organizacionais e 3) fontes individuais. No interior destas categorias 

podem diferenciar-se seis acontecimentos causadores de stresse relacionados com o trabalho: 

características intrínsecas do trabalho, papeis na organização, relações no trabalho, 

desenvolvimento de carreira, estrutura e clima organizacionais, e relação trabalho e família (Cooper, 

2004). Estudos posteriores de Pichler e Wallace (2009 in EWCS 2012) apontam para uma quarta 

categoria associada à macroeconomia e às condições sociais, onde se destaca a taxa de 

desemprego, …, nível remuneratório.  

Em linha com estes estudos, estão as percentagens de resposta a certas variáveis dentro das 

dimensões: Constrangimentos organizacionais (ritmo de trabalho, cumprir prazos, depender dos 

colegas, ser frequentemente interrompido, obrigado a deitar depois da meia-noite, dormir a horas 

pouco usuais e pouca autonomia); Constrangimentos relacionais (ter de ajudar colegas, pouco 

reconhecido pelas chefias e ter que suportar reclamações) e Características do trabalho (variado, 

imprevisível, complexo, que dificilmente realizará aos 60/65 anos e cuja remuneração é 

insatisfatória). Perspetivando o avanço da idade nas diversas atividades que realizam, preocupa-os o 
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futuro. Como verificámos a amostra tem uma idade média de 43 anos, idade em que começam a 

surgir os primeiros efeitos sobre a saúde ao nível da visão, efeitos do trabalho por turnos e outros 

mais individualizados. Para além dos fatores de risco mais comuns relacionados com a atividade de 

trabalho (ruído, poeiras, esforços físicos, deitar depois da meia noite) surgem outros que se 

relacionam com a reestruturação da empresa e da política de emagrecimento dos processos, que em 

muitos casos se reflete na dispensa de trabalhadores por um lado e pela intensificação do trabalho 

para quem fica, para além das mudanças constantes. Fatores que não são visíveis numa avaliação 

preliminar, mas que estão presentes e que afetam a capacidade de trabalho e a saúde dos 

trabalhadores. 

 

De acordo com o relatório europeu (EWCS, 2012, p.115) “a relação entre o trabalho e a saúde é 

complicada de estudar e medir. Os trabalhadores são afetados pelo seu trabalho, mas também pela 

falta dele”. A exposição ao risco pode ter um impacto direto na saúde, por exemplo a exposição ao 

ruído pode levar à surdez. Da mesma forma a exposição a riscos específicos pode ter um impacto 

indireto na saúde. Estudos demonstraram que as estratégias coletivas de defesa de certos 

trabalhadores da construção eram conseguidas através do consumo de álcool (Motta, 2002) de modo 

a diminuir o medo de realizar determinadas tarefas, sendo uns trabalhadores mais afetados que 

outros a estes impactos indiretos. Dependendo das características individuais, a perceção do risco é 

sentida e resolvida de forma diferente. Neste caso a reação ao medo, por exemplo de trabalhar em 

altura, leva a que certos indivíduos ou grupos consumam substâncias que lhes vão afetar a 

consciência e a atenção, capacidades necessárias para o bom desempenho do trabalho. 

Aumentando os riscos associados à tarefa que executam.  

A perceção dos inquiridos ao seu estado de saúde revelou que 70% considera que está de muito boa 

ou boa saúde, 29% considera que a sua saúde é razoável e 1% considera que a sua saúde está em 

mau estado. Cerca de 38% dos trabalhadores considera que a sua saúde foi afetada negativamente 

pelas condições do seu trabalho. Resultados que se assemelham às respostas apresentadas no 

inquérito europeu (EWCS, 2012) onde parece não existir perceção por parte dos trabalhadores da 

relação negativa entre as condições de trabalho e a sua saúde. Contudo o mesmo relatório aponta 

alguns riscos, levantados na literatura, como afetantes da saúde, são eles: a exposição a riscos 

físicos, riscos posturais, riscos psicossociais, insegurança no trabalho, inovação no posto de 

trabalho, compensação e dimensão cognitiva do trabalho e relação casa-trabalho. 

Em relação à saúde dos trabalhadores inquiridos neste trabalho, os resultados refletem os 

constrangimentos físicos da dimensão horizontal e vertical das fábricas, bem como das 

características da atividade, ao nível dos problemas de audição e dores musculares e articulares, e 

de organização, ao nível das insónias e ansiedade. No entanto, a análise de associação entre as 
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doenças e as condições de trabalho, apenas revelou relações significativas entre as dores nas 

costas que estão a ser afetadas por variáveis da carga física e do tempo de trabalho e as dores 

musculares e articulares que estão a ser afetadas por variáveis relacionais, temporais e 

características do trabalho. Resultados curiosos que revelam que o cansaço físico, não é afetado 

apenas pelas características físicas da dimensão das fábricas e das tarefas com predominância 

física, mas também com as pressões do ritmo de trabalho, relacionamento entre pares e chefias, as 

características do turno e a acumulação de cansaço, fatores menos visíveis da causalidade dos 

acidentes de trabalho e das doenças profissionais. 

 

Na generalidade das dimensões do perfil de saúde estudado, mais propriamente as dimensões 

identificadas pela análise de regressão múltipla efetuada, verificámos que as reações emocionais, a 

dor e o sono são fortemente influenciadas pelas condições de trabalho, ao nível das características 

do trabalho e das relações de trabalho.  

Relativamente à dimensão dor foram identificados nesta amostra dois fatores que a influenciam: o 

exprimir à vontade, variável das relações de trabalho, e o facto de estar sujeito a condições que 

abalam a dignidade, variável das características do trabalho. Fatores que são facilmente minimizados 

e/ou eliminados, se houver abertura para uma participação ativa dos trabalhadores no seu local de 

trabalho.  

Relativamente à dimensão sono foram identificados dois fatores que o influenciam: o sofrimento das 

outras pessoas, variável das relações com prestadores de serviço, e estar sujeito a condições que 

abalam a dignidade, variável das características do trabalho. O sono está a ser afetado pela 

preocupação com os outros, neste caso com os prestadores de serviço que muito possivelmente 

trabalham em condições por vezes menos dignas, inferiores aos trabalhadores diretos e com 

condições que abalam a dignidade, muito abaixo das espectativas que pretendiam para esta fase 

das suas vidas. Fatores que têm um peso mais significativo do que trabalhar num regime de turnos 

rotativos com folgas variáveis, como seria de esperar. 

 

Relativamente à dimensão reações emocionais foram identificados dois fatores que as determinam: o 

ser obrigado a levantar antes das 5h, variável do tempo de trabalho, e onde faltam os meios 

necessários, variável das características do trabalho. As reações emocionais são afetadas pelos 

horários de trabalho, em especial no turno da manhã e pela falta dos meios necessários para realizar 

o trabalho, que pode ser entendido como a falta dos meios físicos, a falta de uma ferramenta ou de 

um equipamento, como a falta de recursos humanos, que muitas vezes são as queixas mais 

verbalizadas pelos trabalhadores. Foi também identificado o fator trabalho variado, característica do 

trabalho que atenua o surgimento das reações emocionais. A característica do trabalho ser variado, 
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motiva os trabalhadores e desafia-os permanentemente, atenuando o aparecimento das reações 

emocionais. 

De entre os fatores de risco avaliados e valorados na atual avaliação de riscos, muitos são os que 

foram identificados e percecionados pelos trabalhadores neste trabalho. Sobre esses riscos, ex.: 

ruido, vibrações, temperatura, carga física; existe formação, informação aos trabalhadores, são 

monitorizados e controlados, sendo aplicadas medidas protetivas e preventivas. Sobre os outros 

riscos, nomeadamente os de origem organizacional e relacionais não estão refletidos nas grelhas de 

avaliação de riscos, não são identificados pela Empresa, nem pelo sistema de gestão SST. Afetam 

os trabalhadores, a uns mais que outros trabalhadores, têm repercussões na saúde, no entanto não 

são mensurados, nem controlados. As auditorias externas já os mencionam na fase das entrevistas, 

a propósito do requisito do sistema, cumprimento legal, mas ainda não fica registado como não 

conformidade. A medicina do trabalho refere nas reuniões, a necessidade da identificação dos riscos 

psicossociais, e a importância de contratar um psicólogo clínico para abordagens individuais de 

acompanhamento de casos, já identificados de reações emocionais. Reações, que podem afetar a 

capacidade de decisão dos trabalhadores enquanto executam os seus trabalhos e que podem 

propiciar a ocorrência de acidentes de trabalho. 

Parece-nos que as ferramentas que estão a ser implementadas na Empresa: nova metodologia para 

a avaliação de riscos; incentivar os trabalhadores a reportar condições e comportamentos de risco 

(Reason, 2013); ter a presença do médico do trabalho nas reuniões de acompanhamento dos 

assuntos SST para fazer a ponte entre as situações de risco no local de trabalho e as queixas que 

aparecem individualmente no posto médico, são fundamentais para ajudar a identificar os riscos que 

influenciam o desempenho do trabalho e afetam os trabalhadores. Promovendo o planeamento do 

trabalho, a comunicação e fornecendo formação aos trabalhadores para que sejam os próprios a 

fazer uma análise crítica das suas condições de trabalho, conjuntamente com os técnicos de 

segurança e saúde, para que com propriedade possam decidir realizar o trabalho em segurança, 

cumprindo o lema da Empresa “faremos de forma segura ou não faremos”, com abertura para serem 

os próprios a puder propor alterações de melhoria nos seus postos de trabalho, situação que está 

lentamente a ser introduzida nas fábricas, com maior ou menor adesão de acordo com a importância 

e acompanhamento que cada gestor, nas várias hierarquias, dá às questões da segurança. 

  

No caso deste estudo, não foi possível relacionar os acidentes de trabalho ocorridos com as 

condições de trabalho. 

 Dwyer, (2008) afirma que as queixas dos trabalhadores relativamente à má qualidade do sono 

(dormir pouco, insónias, etc.) parecem estar relacionadas quer com o aumento do número de 

acidentes, quer com a sua maior gravidade e também que a relação entre o ruído elevado em alguns 
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locais de trabalho e a ocorrência de acidentes é um campo relativamente bem estudado, onde se 

conclui que o ruído tende a aumentar os acidentes. 

Pensamos que se tivesse sido possível englobar os trabalhadores indiretos, trabalhadores que 

executam as tarefas mais exigentes e que em maior número têm sofrido os acidentes de trabalho 

ocorridos nos últimos anos, teria sido possível estudar a associação entre determinadas condições e 

características do trabalho e a ocorrência de acidentes.  

Se analisarmos os resultados do questionário sob o ponto de vista do modelo - Falhas nas barreiras, 

vemos que muito há a fazer na Empresa ao nível do fortalecimento e controlo permanente das 

barreiras defensoras (Reason, 2013), nomeadamente ao nível da supervisão: controlo da 

documentação, do nível de experiencia e formação; ao nível da tarefa: verificando os métodos de 

trabalho, as características e as condições do posto de trabalho; ao nível organizacional, verificando 

o tempo e o ritmo de trabalho exigido aos prestadores de serviço, tarefa que pensamos só ser 

possível através da evolução da cultura de segurança na Empresa. Disseminando-a não só aos 

trabalhadores diretos nas várias hierarquias de supervisão, mas a todos os que entrem e 

permaneçam nas instalações, até atingir a situação ideal de termos trabalhadores que naturalmente 

se preocupam com a sua segurança e saúde e com a dos outros. Outro aspeto que pensamos 

melhorar, é a tendência na investigação dos acidentes, de considerar a principal causa dos 

acidentes, os “atos inseguros” em detrimento das “condições inseguras” (Reason, 1998), aspeto que 

também reflete o processo de evolução da cultura de segurança na Empresa. 

 

Apesar do instrumento utilizado (INSAT) não ser próprio para medir a cultura de segurança, podemos 

identificar alguns dos fatores considerados por Fleming e analisar os constrangimentos 

percecionados pelos trabalhadores estudados, verificamos que existem falhas ao nível da 

participação dos trabalhadores em várias situações da Empresa (instruções contraditórias, cumprir 

normas/prazos, participar nas decisões, pouca autonomia) e das relações laborais que estabelecem 

(manter disponibilidade permanente, depender dos colegas e ter necessidade de ajudar os colegas).  

 

No caso da Empresa estudada neste trabalho parece-nos estar a meio do processo de evolução, o 

estágio dois foi conseguido pela implementação do sistema de gestão da segurança, em que houve 

a necessidade de estabelecer indicadores e metas para atingir os objetivos, fundamentando-os por 

uma estrutura documental complexa. Cresceu sob o empenhamento dos técnicos de segurança com 

o apadrinhamento da gestão de topo. Atualmente o tema segurança já faz parte das reuniões da 

gestão e começa a estar alinhado com a produção, mas ainda numa situação reativa. Já começa a 

haver indícios dos estágios três e quatro, contudo ainda com pouca consistência. 
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Se relembrarmos o enquadramento teórico apresentado anteriormente, verificamos que existem 

pilares fundamentais para a prevenção dos riscos e para a estabilização de uma cultura de 

segurança. (Choudhry, Fang & Mohamed, 2007 in Filho, Andrade & Marinho, 2011) realizaram uma 

revisão da literatura e chegaram a cinco fatores que caracterizam uma cultura de segurança: 1) o 

comprometimento da gestão com a segurança do trabalho; 2) a confiança mútua entre gestores e 

trabalhadores; 3) a autonomia para o trabalho; 4) a monitorização contínua e 5) a melhoria das 

condições de trabalho. 

 

É por isso necessário o forte contributo da liderança. Como vimos anteriormente, o ideal será ter um 

estilo de gestão equilibrado que assente as premissas e decisões nos quatro quadrantes do modelo 

dos valores contrastantes, possibilitando o cumprimento dos objetivos para a criação de valor, 

através da monitorização dos processos, com a ativa responsabilização dos trabalhadores, 

fomentando a criatividade e inovação.  

Caldeira, (2014) descreve que um verdadeiro líder faz a diferença na organização ao garantir: 1) a 

criação e o comprometimento das pessoas com a empresa através da formação, adoção das 

melhores práticas de trabalho em condições seguras, das normas e regras da organização que 

visem a segurança das pessoas, ativos e bens patrimoniais; 2) a melhoria contínua e o envolvimento 

de todos (espirito de equipa e a noção do comum e do todo, na focalização da partilha de 

conhecimento e de dar o exemplo na aplicação das boas práticas de segurança); 3) Outputs 

suportados por uma cultura de segurança, autonomia das pessoas, atitude de inconformismo (de 

acreditar que é possível zero acidentes), sentido de propriedade e de partilha. O líder deve assumir 

um conjunto de boas praticas, reforçar novos comportamentos seguros e potenciar a mudança, 

seguidas diretamente pelos restantes colaboradores e, gradualmente pelos resistentes que vão 

compreendendo o benefício de uma cultura de segurança na empresa, que passa por: 1) tratar os 

colaboradores do mesmo modo que a organização trata os seus melhores clientes; 2) Não criticar 

e/ou culpar as pessoas, mas os procedimentos e as práticas de trabalho que gerem os acidentes; 3) 

acabar com o medo de errar, adotando um comportamento proactivo, apreendendo com o erro e 

eliminando a sua ocorrência; 4) o resultado do trabalho em equipa deve ser divulgado assim que as 

boas práticas forem elaboradas / identificadas e, não incentivar a competitividade entre as equipas; 

5) escutar ativamente e avaliar todas as sugestões colocadas de modo voluntário pelas pessoas que 

operam nos seus postos de trabalho, cujos riscos identificam melhor que qualquer técnico, dando-

lhes o sentido de propriedade e respeito; 6) as reuniões de análise dos indicadores da segurança, as 

sugestões de melhoria e outros temas relacionados devem ser de curta duração e focalizadas na 

procura da solução identificada, a causa-raiz do problema; 7) os dados para serem analisados 

devem ser recolhidos no local de trabalho e após a sua avaliação devem ser disponibilizados no 
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mesmo local, de forma simples de interpretar, para garantir o envolvimento e participação das 

pessoas. 

Pretendendo assim, definir um modelo de gestão muito operacional, disseminá-lo pela organização 

de forma a ter vários gestores espalhados pelas diferentes áreas, com foco na qualidade dos 

produtos e serviços que prestam, englobando a segurança em todos os processos. Ao haver 

conhecimento da realidade diária pela experiencia vivida entre os gestores e as suas equipas, será 

mais fácil detetar aqueles fatores que não são visíveis, que não são casos patológicos, mas que 

perturbam o bem-estar dos trabalhadores e dificultam a sua vivência no dia-a-dia de trabalho. 
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Conclusões 

 

 

Este trabalho foi iniciado com a preocupação sobre a oscilação das taxas de frequência dos acidentes de 

trabalho, registados ao longo de cinco anos na Empresa, pretendendo-se analisar a relação existente 

entre as condições de trabalho, o estado de saúde dos trabalhadores e a ocorrência de acidentes, para a 

identificação e implementação de mecanismos de prevenção do acidente de trabalho. 

Com uma análise mais profunda da estatística da Empresa e dos próprios dados recolhidos, verificámos 

que não seria possível manter o objetivo inicial e foi necessário reformulá-lo centrando-nos na relação 

existente entre as condições de trabalho e o estado de saúde e de bem-estar percecionados pelos 

trabalhadores. 

 

Da análise efetuada aos resultados pudemos verificar que os riscos tradicionais, das dimensões 

ambientais e carga física, estão presentes no posto de trabalho, perfeitamente identificados pelos 

trabalhadores e controlados pela Empresa. Os riscos relacionados com a organização, relação e 

características do trabalho, não são tão fáceis de identificar e na sua maioria não são controlados a 

nível organizacional, nem pelo sistema de gestão da segurança e saúde. 

Verificámos que existem variáveis das condições de trabalho que influenciam a saúde e bem-estar 

dos trabalhadores, destacando-se as variáveis das características do trabalho e relacionais como as 

mais afetantes da dor, do sono, das reações emocionais e da mobilidade. Existindo por isso aspetos 

a melhorar, nomeadamente na forma como o trabalho está organizado, melhorando a participação 

dos trabalhadores, reforçando o trabalho em equipa, partilhando experiência e conhecimento, 

aumentando o nível de comunicação e de informação. 

 

Acreditamos que o sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho é o instrumento eficaz para 

a melhoria das condições e evolução da saúde e segurança nas empresas, uma vez que objetiva 

garantir a proteção e a integridade física e mental do trabalhador, por meio de condições que possam 

prevenir e proteger dos riscos para a saúde no exercício das suas funções.  

 

Sabemos que a implementação do sistema por si só não nos dá essa garantia, sem que seja 

alicerçada pela motivação e envolvimento de todos. Até mesmo porque os dados que nos chegam 

dos relatórios europeus, referem haver uma forte correlação entre as empresas que adotam sistemas 

de gestão SST e a eficaz prevenção dos riscos, contudo a forma como esses sistemas são geridos, 

com mais ou menos intervenção dos trabalhadores e comprometimento dos gestores, parece ser um 

pormenor importante e até mesmo imperativo, para o sucesso dessa implementação. 
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Todos os sistemas de gestão da segurança têm como etapa inicial o comprometimento pela gestão, 

assegurando que nada é iniciado sem a consciência e vontade expressa da gestão de topo. O seu 

envolvimento permanente e proactivo, no desenvolvimento e implementação do sistema de gestão 

SST, são cruciais. Seguindo-se a avaliação de riscos que deve ser abrangente, identificando todos 

os fatores de risco que estão presentes no posto de trabalho e os que o influenciam e preparar as 

equipas para conseguir gerir todos aqueles fatores de risco que não estão identificados nas grelhas 

de avaliação de riscos, mas que influenciam o desempenho e as relações laborais, o caso do stress. 

 

Para quem tem um olhar de dentro da organização é evidente a evolução da cultura de segurança, 

que partiu de um conjunto de procedimentos documentais burocráticos, com um sistema de reporte 

muito limitado, para uma cultura mais participativa e organizada, mas diria que ainda em fase de 

evolução, que se vai construindo no dia-a-dia e maturando em cada um de nós. Uma cultura de 

segurança é uma cultura de gestão dos problemas diários e uma cultura de aprendizagem 

permanente onde a segurança de uma organização é a prioridade, iniciada e defendida pela gestão 

de topo.  

 

Muitos pesquisadores consideram que a cultura de segurança pode evoluir na organização passando 

por diferentes estágios (Fleming, 2001), sendo que, uma cultura de segurança em estágio avançado 

é um fator importante para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Nesta perspetiva é 

importante que seja medida, para que se possa estabelecer um plano de ação e fazê-la evoluir, 

tarefa que se está a iniciar na Empresa estudada. Estamos a sentir evolução relativamente à 

segurança na criação de ferramentas de trabalho, regras comuns para as várias atividades e para os 

vários países. Em relação à promoção da saúde ainda está numa fase corretiva, existem iniciativas 

isoladas, mas ainda não há um programa a longo prazo. 

 

A cultura de segurança pode ser suportada e facilmente mantida num modelo de gestão Lean, 

através do desenvolvimento dos seus pilares fundamentais, que pensamos ser a atual visão da 

gestão de topo: 1) Liderança, em que o modelo assenta numa perspetiva integrada das equipas em 

perfeita cadeia de valor com os seus responsáveis, designada como estrutura de apoio, desde a 

base até ao topo da pirâmide organizacional invertida. O exercício da liderança deve ser executado 

através do exemplo do trabalho de equipa e no terreno operacional; 2) Resolução de Problemas, 

realizada através da ferramenta PDCA (Plan, Do, Check and Act), que permite desenvolver princípios 

estratégicos e operacionais para qualquer atividade, de uma forma integrada, lógica e de aplicação 

prática. Não entrando em conflito com os objetivos do negócio ou outros, uma vez que vários fatores 
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são analisados. Partindo sempre de uma fase de diagnóstico e culminando com um plano de ações; 

3) Comunicação interna, é um dos veículos fundamentais para a criação e manutenção de uma 

cultura de segurança nas organizações. Essa cultura passa por uma constante aplicação da 

comunicação ascendente e descendente, com particular enfase na primeira variante, ou seja, ouvir 

com muita frequência os trabalhadores. 

 

Não há lugares ou situações 100% seguras e saudáveis, mas há atitudes, práticas, hábitos e 

comportamentos seguros, barreiras que nos protegem dos acidentes e das doenças. Pensar 

prevenção é prevenir, e prevenir é proteger pessoas, porque sem pessoas não há riscos, tendo-se 

presente que o acidente de trabalho e a doença profissional têm custos indiretos que são sempre 

muito superiores aos custos diretos. Assim, a consciência da gestão de riscos, incluindo os riscos 

psicossociais, não pode ser uma preocupação passageira, uma moda técnica ou administrativa mas, 

pelo contrário, deve levar à redefinição da organização, até mesmo tornar-se o eixo integrador 

complexo e interdependente que é a empresa. 

 

Este trabalho surge numa fase de mudança de mentalidades, em que o Grupo da nova Empresa 

embora já desde 2013 em Portugal, começa a desenraizar os hábitos antigos duma liderança 

fechada, para implementar uma gestão mais participativa, lançando este ano as dez atitudes, pelas 

quais todos os trabalhadores se devem reger e adotar. De entre elas destaca-se a gestão pelo 

exemplo, o pensar seguro antes de realizar qualquer trabalho, o fortalecer a equipa, o otimizar 

processos e o exercer influencia positiva reforçando o trabalho em equipa, o planeamento do 

trabalho, a motivação e autonomia das equipas, a participação e consulta dos trabalhadores e com o 

empenhamento ativo da gestão, sentida até ao mais baixo nível dentro da organização. 

 

Estamos convictos que adotando estes princípios por toda a cadeia hierárquica, vai ser possível 

enfrentar e gerir com eficácia os riscos psicossociais criando um ambiente de trabalho saudável em 

que os trabalhadores se sintam valorizados, tornando mais positiva a cultura organizacional do local 

de trabalho, o que, consequentemente, melhora o desempenho da empresa a todos os níveis, 

incluindo os indicadores de segurança e saúde que são os que nos interessam. 

 

De futuro era interessante voltar a utilizar o instrumento INSAT para verificar as relações entre as 

condições de trabalho e a segurança e saúde, depois de se atingir o estágio cinco da cultura de 

segurança. 
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