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Resumo 
 

O trabalho é desde sempre um conceito envolto em grandes investigações por 

todas as ciências. No cerne do trabalho está o Homem, na qualidade de trabalhador que é 

em si força e muitas vezes o motor do trabalho. A revolução industrial e a permanente 

inovação têm promovido uma contínua alteração da realidade do trabalho, a par das 

condições do mesmo. Neste processo, também o homem tem sentido necessidade de se 

adaptar, quer as expetativas sobre si, face à função que desempenha, quer do seu 

desempenho enquanto profissional. 

Todas estas condicionantes são relevantes naquela que é a tríade da saúde 

ocupacional, trabalho – homem – saúde. A existência de práticas saudáveis como motor 

do desenvolvimento dos colaboradores incita melhores formas de estruturação e de 

composição das organizações. É neste sentido que surge a importância dos riscos 

psicossociais, enquanto riscos profissionais, considerando que o seu impacte se refletem 

consequências negativas para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, para as 

organizações e consecutivamente para a sociedade. 

Dos serviços de proximidade que temos disponíveis na sociedade optamos por 

distinguir as autarquias locais, como objeto de estudo no que respeita ao investimento 

produzido na prevenção dos riscos psicossociais previstos legalmente. Este estudo visa 

assim identificar o estado da arte dos riscos psicossociais, na Administração Pública, 

espelhando a realidade, especificamente dos Municípios. 

Para o desenvolvimento deste estudo foi definida a contemplação de dois momentos 

distintos de recolha da informação, nomeadamente pesquisa web e aplicação de 

questionário auto administrado, por um elemento integrante dos Municípios contactados 

para o efeito, tendo sido disponibilizado online, complementando os resultados com 

entrevistas junto de três Técnicos Superiores com vínculo laboral nas Autarquias. 

O presente estudo permitiu-nos concluir que as autarquias no que respeita aos 

riscos psicossociais têm ainda um percurso muito ténue, e pouco estruturado.  

 

Palavras-chave: Riscos psicossociais, autarquias locais, saúde ocupacional. 
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Abstract 

  

 Work has always been a concept wrapped in major investigations by all 

sciences. At the heart of the work is the Man, as a worker who is in himself strength and 

often the engine of work. The industrial revolution and the permanent innovation have 

promoted a continuous change of the reality of the work, along with the conditions of the 

same. In this process, the man has also felt the need to adapt, both the expectations about 

himself, to the function he performs, and his performance as a professional. 

 All of these determinants are relevant in what is the triad of occupational health, 

work - man - health. The existence of healthy practices as the engine of employee 

development encourages better forms of structuring and composition of organizations. It 

is in this sense that the importance of psychosocial risks, as occupational risks, arises, 

considering that their impact reflects negative consequences for the health and well-being 

of workers, for organizations and consecutively for society. 

 Of the proximity services that we have available in society we have chosen to 

distinguish local authorities as an object of study with regard to the investment produced 

in the prevention of psychosocial risks provided for by law. This study aims to identify 

the state of the art of psychosocial risks in Public Administration, mirroring the reality, 

specifically of the Municipalities. 

 For the development of this study it was defined the contemplation of two 

distinct moments of information collection, namely web research and application of a self 

administered questionnaire, by an integral element of the Municipalities contacted for this 

purpose, having been made available online, complementing the results with interviews 

of three Higher Technicians with employment relationship in the Autarchies. 

 The present study allowed us to conclude that the municipalities with regard to 

psychosocial risks still have a very weak and weakly structured path. 

 

Key words: Psychosocial risks, local authorities, occupational health. 
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Introdução 

Pessoas, comportamentos e trabalho no contexto da organização são elementos 

naturais de multiplicidade numa estrutura sistémica. 

Apreciar as condições de saúde, seja ela física ou mental, no interior de uma 

qualquer organização, deve ter em consideração uma abordagem integradora dos 

conhecimentos da interdependência entre as condições de trabalho e os trabalhadores.  

O sucesso das autarquias locais assenta de forma definitiva no bem-estar dos seus 

trabalhadores. Nesse âmbito, o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho publicado pela Lei nº 3/2014 de 28 de Janeiro, prevê que “o empregador deve 

zelar de forma continuada e permanente, pelo exercício da atividade em condições de 

segurança e saúde para o trabalhador (…) e reduzir os riscos psicossociais” (ponto nº 2 

do artigo nº 15 do cap. II). 

Ao abordar os riscos profissionais teremos que ter presente de que o risco será 

uma constante em qualquer vivência do ser humano, sendo que no trabalho ele configura 

muitas formas. Á atividade laboral é também associada uma ambiguidade entre o seu 

contributo para o equilíbrio e realização das pessoas, ao mesmo tempo que pode ser a 

fonte de danos na saúde (física e psicológica), (Costa & Santos, 2015, p. 25). 

Tomando por base o regime jurídico das autarquias locais (Lei nº 75/2013 de 12 

de setembro), que atribuí competência ao representante do Município, ou em que este 

possa delegar, de “decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direção dos 

recursos humanos afetos aos serviços municipais” (ponto nº 2 do artigo nº 35), a par da 

competência conferida aos titulares de cargos de direção superior, nomeadamente a 

identificada no ponto 4 - gestão de instalações e equipamento, da Lei nº2/2004 de 15 de 

janeiro, que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 

administração central, local e regional do Estado, prevendo na alínea c) “velar pela 

existência de condições de saúde, higiene e segurança no trabalho, garantindo, 

designadamente, a avaliação e registo atualizado dos fatores de risco”, antevemos uma 

estratégia complexa ao nível da gestão de recursos, potenciada pela burocratização da 

própria cultura organizacional associada aos Municípios. 
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Após este breve enquadramento considerou-se relevante proceder à avaliação e 

caracterização do estado atual dos riscos psicossociais no poder local. A considerar que 

esta tipologia de riscos, especificamente, integra aspetos de conceção, organização e 

gestão de trabalho, bem como contextos sociais e ambientais, que podem causar dano 

psicológico, social ou físico, tais como problemas decorrentes de stresse excessivo e 

continuado, relacionados com o trabalho, quadros de ansiedade, depressivos e 

esgotamento.  

Assim, a metodologia utilizada neste estudo que teve como objeto de incidência 

as autarquias locais passou pela aplicação online de questionário de auscultação no que 

respeita à prevenção/atuação incidindo especificamente sobre esta tipologia de riscos 

profissionais. Desde já alertamos de que este questionário não visa a avaliação desta 

tipologia a cada autarquia, pretende apenas reunir informação que possibilite retratar 

como foram até ao momento desenvolvidos estes riscos, no âmbito do poder local. 

Estruturalmente o presente trabalho apresenta-se em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo é dedicado ao enquadramento teórico, onde são abordados os conceitos 

relevantes para o entendimento desta investigação. O segundo capítulo delimita o trabalho 

empírico onde são apresentados o problema e os procedimentos metodológicos que 

servem de orientação para este estudo.  

Segue-se a apresentação de resultados obtidos através dos instrumentos de 

investigação utilizados (entrevistas e inquéritos por questionário, e recolha de informação 

em suporte online) no terceiro capítulo.  

O último capítulo reporta à análise dos resultados face à revisão da literatura 

apresentando-se considerações finais sobre o trabalho até então apresentado, conclusão, 

limitações mais marcantes ao longo do estudo e sugestões para futuras investigações. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPITULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Saúde, Doença e Trabalho  

A noção de trabalho não poderá ser entendida senão como “um sistema 

simultaneamente social, técnico e cultural”, enquanto parte integrante de uma sociedade 

em constante evolução (Freire, 1997, p. 110). Segundo Vaz Serra (1999), “o indivíduo 

não vive compartimentado, no seu dia-a-dia atravessa usualmente três ambientes 

distintos: profissional, familiar e social” (p.475), pelo que um evento negativo que possa 

surgir, poderá ser agravado ou atenuado pela interação entre os restantes ambientes. De 

acordo com Hernâni Neto (2013), o trabalho pode ser definido como uma “atividade que 

implica um conteúdo que é realizado, com a medição de um conjunto de procedimentos 

técnicos e/ou de um contexto organizacional, tendo em vista um determinado fim” (p.10). 

Até ao século XVII o trabalho era sobretudo de realização manual. Com a 

revolução industrial, um conjunto de mudanças aconteceram na Europa nos séculos XVIII 

e XIX, com a particularidade da substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, por 

recurso a máquinas. O impacto desta revolução na esfera social manifestou-se ao nível da 

conceção e organização do trabalho, pela introdução de sistemas processuais, relações 

laborais, tecnologias e matérias-primas, proporcionando a subserviência do fator humano 

ao fator capital (Neto, 2012). 

O trabalho em si, pode conter aspetos positivos (advêm daquilo que se consegue 

obter pela atividade profissional), e negativos (o trabalhador não gosta do que faz, por 

exemplo, ou possa o sentimento de realização ficar aquém ou o trabalhador possa ter 

dificuldade em acompanhar as novas formas de trabalho). Dejours (2005), tem no 

trabalho uma atividade socialmente útil, e que carece de técnicas para a sua execução. 

Usualmente a identidade é dependente da atividade profissional, pelo que quando o 

sujeito gosta da sua atividade profissional esta constitui-se como “fonte de motivação, de 

crescimento psicológico e realização pessoal” (Serra, 1999, p.473). 

Ao trabalho é também associada uma ambiguidade entre o seu contributo para o 

equilíbrio e realização das pessoas, ao mesmo tempo que pode ser a fonte de danos na 

saúde (física e psicológica) (Costa & Santos, 2015). Deste modo, quando falamos da 

aplicação da disciplina da economia ao tema da saúde são tidos para além dos serviços 
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de saúde, todo o leque de relações entre saúde dos indivíduos e grupos e a sua atividade 

económica (Frederico, 2000). 

A par do desenvolvimento da Psicologia da Saúde, nos anos 70, surge um 

reconhecimento crescente sobre o impacto dos estilos de vida adotados sobre a saúde, 

após serem identificadas as principais causas de morte nos países industrializados, 

associando a morbilidade e mortalidade de doenças cardiovasculares e cancro ao stress 

psicossocial e estilos de vida (Stroebe&Stroebe, 1995). 

A dinâmica da saúde e do bem-estar é caracterizada por Green e Shellenberger 

(1991) como “ausência de doença e de parâmetros de risco, estilo de vida saudável, 

definição de objetivos de vida, capacidade de adaptação, disponibilidade para assumir 

responsabilidades sociais”, colocando assim em interação uma série de parâmetros 

biológicos, psicológicos e sociais, que definem o modelo biopsicossocial (Paúl& 

Fonseca, 2001, p.60). É também proposto por Engel (1977), o alargamento do modelo 

biomédico, defendendo que os fatores biológicos, psicológicos e sociais são, todos eles, 

determinantes importantes na saúde e na doença, reforçando assim o modelo 

biopsicossocial (Stroebe&Stroebe, 1995). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a ausência de doença, por 

si só, não define o estado pleno de saúde, considerando que a sua melhor definição passa 

por um “estado de bem estar-físico, mental e social“ (Abreu, 2012), ao passo que a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelece que a saúde no trabalho “diz 

respeito ao bem-estar neste contexto, incluindo todos os aspetos da vida no trabalho, 

garantindo que os indivíduos se sentem seguros, saudáveis, satisfeitos e motivados nesse 

contexto” (Chambel, 2016, p. 4). Poderemos assim considerar que todo o indivíduo em 

situação de aptidão para utilizar, em pleno, todas as suas capacidades físicas e mentais, é 

considerado saudável, pelo que a doença poderá ser entendida como uma condição 

caracterizada pela existência de alterações no organismo capaz de provocar a debilitação 

do estado de saúde (Pinto, 2013).  

O conceito de “bem-estar” nas empresas, tem recebido uma aceitação cada vez 

maior por parte das organizações, tendo por base a saúde e a motivação do trabalhador. 

Neste sentido, os programas de promoção da saúde no local de trabalho têm-se 

afirmado complementares aos tradicionais programas de saúde e segurança no trabalho 
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que demonstram a sua eficiência no que diz respeito a questões de produtividade (IOL, 

2010). 

 

1.2. Organização do Trabalho 

As abordagens clássicas elaboradas por Frederick Taylor, Henry Fayol e Max 

Weber foram fundamentalmente um contributo histórico baseado em análises e estudos 

sobre a racionalidade do comportamento humano nas organizações. As suas análises e 

estudos empíricos centravam-se em aspetos racionais, técnicos e económicos do 

comportamento humano nas organizações. Embora subsistam diferenças entre os autores 

clássicos, para Taylor, Fayol e Weber as organizações deveriam ser um espaço de 

normalização, hierarquização e especialização no que concerne à execução das tarefas, a 

par de regras, regulamentos e uma autoridade formal (Ferreira, 2001).  

Frederick Wilson Taylor (1856-1915) destacou-se pelo seu estudo científico do 

trabalho, com incidência especial no estudo de movimentos, pausas, gestos e tempos 

necessários para a execução de tarefas.  

Este estudo sistemático do fator de produção do trabalho contribuiu bastante para 

o estudo da fadiga humana e o desenvolvimento da especialização e divisão do trabalho. 

Defendia o princípio da separação entre conceção e execução de tarefas. Os gestores 

tinham por função exclusiva preparar, planear e controlar todo o processo de trabalho 

relacionado com a execução das tarefas. Os operários tinham por função exclusiva 

executá-las. Segundo Taylor ao aplicar a seleção científica de cada trabalhador, ou seja, 

"o homem certo no lugar certo" era garantido por via da eficiência de seleção uma 

consonância com o sistema de recompensa salarial, tornando-se assim o fundador da 

racionalização do trabalho industrial, designada posteriormente de Organização 

Científica do Trabalho (Freire, 2001).  

Henry Fayol (1841-1925) concentrou a sua análise nas estruturas e funções das 

empresas, enquanto para Taylor a incidência de observação se cingia à análise da tarefa. 

Posteriormente surge a racionalidade comportamental nas organizações por Max Weber 

(1864-1920), tido como um modelo de funcionamento moderno na sociedade capitalista, 

assente na lei, regras e regulamentos permitindo às organizações atingirem o máximo de 

eficiência adotando uma administração do tipo burocrático. De acordo com este modelo 
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seria necessário compreender os processos de socialização do comportamento humano 

nas organizações permitindo interpretar a relação social (ação social) implícita.  

Segundo Weber, a ação social de tipo ideal, mais enquadrada na eficiência das 

organizações modernas capitalistas, é desenvolvida de forma racional relativamente a 

determinados fins e a valores específicos. Entre os três tipos de dominação e de autoridade 

legítima descritos por Weber - tradicional, racional e carismática - a autoridade racional 

de características burocráticas assumia uma função primordial no contexto das sociedades 

capitalistas modernas (Ferreira, 2001).  

A Escola das Relações Humanas tornou-se célebre após a investigação de Elton 

Mayo (1880-1949), tendo por base empírica a experiência de Hawthorne, que coordenou 

no final dos anos 20 e década de 30 do século XX, marcando a crise da civilização 

industrial e os problemas sociais e humanos. É no decurso desta crise que Mayo inicia 

este estudo com intenção inicial de estudar a fadiga, os acidentes, a rotatividade e os 

efeitos das condições do ambiente de trabalho na produção. Em oposição à teoria clássica 

em que o Homem não integrava a equação da produção organizacional, Mayo tem nas 

organizações, essencialmente, um sistema social, demonstrando a interdependência entre 

o subsistema técnico e o humano, ou seja, as relações interpessoais como basilares para a 

eficiência da organização (Ferreira, 2001). 

Concluíram os teóricos das relações humanas que as anteriores abordagens 

racionalizadas da organização formal, esqueciam um outro objeto de estudo, a 

denominada organização informal. Esta organização promove o conceito de “homem 

social”, que “além de desejar uma melhor situação económica, sente também 

necessidade de ser reconhecido, respeitado, amado, de pertencer e se identificar a um 

grupo humano mais vasto e de contribuir utilmente para ele” (Freire, 2001, p.83). 

A par do fim da Segunda Guerra Mundial, regista-se uma série de mudanças 

económicas, sociais, políticas e culturais que se repercutiram nas organizações, sobretudo 

pela maior abertura a uma conduta de participação e decisão dos indivíduos e grupos. 

Segundo a Teoria Geral dos Sistemas, as organizações caracterizam-se por serem 

sistemas dentro de sistemas, ou seja, os indivíduos inseridos nos grupos e os grupos que 

compõem as organizações, são em si, subsistemas das organizações. Isto é, “todo o 

organizacional é maior do que a soma das suas partes” (Ferreira, 2001, p.51). 
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Numa perspetiva psicológica e sistemática das organizações, destacam-se Katz e 

Kahn (1966), que enquadrados na teoria geral dos sistemas defendem a necessidade de 

compreender as organizações como um sistema social, inovando esta teoria com a 

integração dos conceitos de input e output.  

Posteriormente, a abordagem política das organizações por Weber (1944), aplica 

o conceito de poder no funcionamento interno tido como inerente ao ambiente externo da 

organização, sobretudo em organizações e instituições do Estado, que tinham por função 

regular e controlar os conflitos sociopolíticos que emergiam na sociedade. É a partir da 

década de 70 que o poder ganha estatuto científico com a teoria das organizações, sendo 

tido como um pressuposto básico da racionalidade instrumental do funcionamento 

organizacional, e enquanto contingente do comportamento humano (Ferreira, 2001).  

É pelos modelos de Henry Mitntzberg, Michel Crozier e ErhardFriedberg que o 

conceito de poder é mais aprofundado, ainda que por contribuições diferenciadas. 

Mintzberg considera que o poder se revela um fator comportamental dos mecanismos de 

coordenação, conceção e funcionamento das organizações. Segundo o autor o poder 

estará intimamente associado aos objetivos da organização, articulando-se, por outro 

lado, com os objetivos específicos dos subsistemas organizacionais.  

Nesta perspetiva, o exercício do poder encontra-se enraizado no funcionamento 

global das organizações, caracterizando-se por um elemento de conflito e de negociação 

crucial para a eficiência das organizações. Aliando o poder ao comportamento humano, 

este expressa-se em ações de tipo individual e coletivo, “com repercussões manifestas no 

exercício da autoridade hierárquica formal e informal, também na execução de tarefas e 

no processo de tomada de decisão (Ferreira, 2001, p. 118). 

Por sua vez Crozier e Friedbergabordam o poder a partir do indivíduo e grupos 

que interagem nas organizações. O poder é assim o fundamento da ação organizada na 

perspetiva de análise estratégica sendo o jogo o seu principal instrumento, em que cada 

ator possui uma margem de liberdade que lhe permite interagir com outros, negociando e 

desenvolvendo as suas estratégias. Para os autores a organização traduz a síntese de 

conflitos e de relações de poder entre os atores (Ferreira, 2001).  

Na perspetiva de Dejours (2011), as novas formas de gestão têm fomentado a 

desestruturação sócio organizacional, do que resulta uma maior vulnerabilidade dos 

trabalhadores a patologias.  
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1.3. Saúde Ocupacional 

Poderemos considerar que o homem tem o trabalho como a forma mais relevante 

do de se diferenciar e posicionar como único, através de algo que produz e dá sentido à 

sua existência. Nesta linha de pensamento, a felicidade e realização humana tem no 

trabalho um dos seus componentes, pelo ajuste das “necessidades psicossociais, do 

sentimento de prazer e do sentido de contribuição no exercício da atividade profissional” 

(Martinez, 2003, p.72). Proteger a saúde do trabalhador revela-se indispensável à 

atividade profissional, incorporada na própria organização científica e humana do 

trabalho, traduzindo-se num complemento mas ao mesmo tempo um fator de correção da 

produtividade.  

Considera-se assim a saúde ocupacional como altamente rentável, desde o plano 

social, humano e organizacional, exercendo uma função essencialmente protetora e 

preventiva, em que o homem constitui a primazia (Cardoso, 1997). 

Segundo a Direção Geral de Saúde (2013), a saúde ocupacional procura garantir 

aos trabalhadores níveis de conforto, saúde e bem-estar físico, mental e social. São estes 

ambientes de trabalho saudáveis que evitam ou minimizam a exposição profissional a 

fatores de risco, suscetíveis de comprometer a saúde do trabalhador; assegurando 

qualidade de vida no trabalho. 

Em Portugal encontra-se em vigor pela Direção Geral de Saúde (DGS) o Programa 

Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC, 2013-2017), que surge como um ramo 

específico, na área do trabalho, daquele que é o Plano Nacional de Saúde (PNS), e que 

pela sua matéria específica cabe assegurar a proteção e a promoção da saúde de todos os 

trabalhadores, por meio da criação de ambientes de trabalho saudáveis, bem como de uma 

maior cobertura e qualidade dos serviços de saúde ocupacional.  

Estrategicamente o PNSOC integra quatro princípios:“(1) prevenção dos riscos 

profissionais; (2) proteção da saúde e bem-estar dos trabalhadores; (3) promoção de 

ambientes de trabalho saudáveis e (4) a excelência dos Serviços de Saúde Ocupacional” 

almejando oportunidades para uma intervenção individualizada (DGS, 2013, pp. 18-19).   

Poderemos assim considerar os locais de trabalho como um contexto privilegiado 

para a realização de atividades de promoção de saúde, porque se pode envolver um grupo 
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significativo de pessoas de forma regular, permite a utilização de estratégias que 

combinam a abordagem de saúde pública com algumas abordagens clínicas, em benefício 

da saúde do trabalhador, que é antes de mais um cidadão (Stroebe&Stroebe, 1995). 

Tendo em consideração que em média, o homem aplica no exercício de uma 

atividade profissional dois terços da sua vida, as condições de trabalho revelam-se de uma 

grande importância para o seu estado de saúde geral (Mayan, 2011). Regra geral, a 

abordagem realizada no que concerne ao bom desempenho organizacional e o bem-estar 

dos trabalhadores, são equiparadas às definições de saúde organizacional e de 

organização saudável. No entanto, uma organização saudável é aquela que ao longo do 

tempo mantém uma cultura organizacional e um ambiente de trabalho saudáveis, 

especialmente em períodos de mudança (Cooper e Cartwright, 1994). 

Atendendo a que a população ativa corresponde a cerca de 45% da população 

mundial, criar condições de trabalho que possibilitem a conservação do seu estado de 

saúde vai de encontro à perspetiva de Vandenberg, Park, DeJoy, Wilson e Griffin-Blake 

(2002), para quem uma organização saudável mobiliza esforços sistemáticos e de 

colaboração, no sentido de maximizar o bem-estar dos trabalhadores e incrementar a 

produtividade, seja pela estruturação adequada dos postos de trabalho, pela promoção de 

um ambiente de suporte sócio organizacional, bem como criando oportunidades 

acessíveis e equitativas no que respeita à carreira e vida profissional. A estratégia passará 

pelo cumprimento estreito das regras de produtividade, qualidade e ambiente (Mayan, 

2011). 

O modelo holístico de organização saudável, desenvolvido por Salanova (2008), 

sugere a existência de práticas saudáveis como motor do desenvolvimento dos 

colaboradores com vista a resultados organizacionais saudáveis, que por sua vez incitam 

a melhoria das formas de estruturação e de organização. Este modelo assenta em três 

condições interligadas e mutuamente influenciadoras, como “práticas saudáveis para 

estruturar e gerir o trabalho; trabalhadores saudáveis e resultados organizacionais 

saudáveis” (p. 258).  
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Figura 1 - Representação esquemática do Modelo Holístico de Organização Saudável. 
Fonte: Salanova (2008: 427). 

 

A saúde ocupacional tem como área de intervenção o estudo da relação “trabalho-

saúde”, sendo que lhe compete o estudo da relação “homem-trabalho” com vista à 

prevenção de todos os riscos associados à atividade laboral, recorrendo a uma ampla e 

pluridisciplinar abordagem (Mayan, 2011). 

Temos presente de que as transformações laborais têm impacto nos procedimentos 

da própria saúde ocupacional, até pelas atualizações que decorrem de doenças 

profissionais. Talvez por isso, Moutinho (2014) considera que a finalidade da saúde 

ocupacional é garantir a qualidade de vida no trabalho, pela promoção de condições 

laborais capazes de prevenir a ocorrência de doenças e riscos profissionais, protegendo a 

saúde e o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores.  

Estas condições beneficiam a diminuição dos acidentes de trabalho, e prevenção 

face à emergência de novos fatores de risco que hoje conhecemos promovidos pelas 

frágeis condições ergonómicas e os riscos psicossociais, que por sua vez desencadearam 

novos desafios e novas formas de doenças provocadas ou agravadas pelo trabalho (OIT, 

2013). 
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1.4. Saúde e Segurança no Trabalho  

A segurança define em si um conceito substancialmente intrínseco ao ser humano, 

seja a nível individual, ou social mas que está circunscrito ao progresso humano (Miguel, 

2014). A segurança e saúde no trabalho decorrem da própria evolução do trabalho, 

despoletada pelo exercício ocupacional e os constrangimentos que o trabalho transferiu 

para a saúde do homem (Neto, 2013).  

A criação da legislação laboral teve na sua origem a preocupação social relativa à 

segurança dos locais de trabalho, ainda que inicialmente centrada na proteção de terceiros 

e riscos derivados da instalação e funcionamento e mais tarde então, a proteçao dos 

trabalhadores, da sua vida e integridade física e moral (Miguel, 2014). 

A associação do desempenho, produtividade e eficácia nos contextos de trabalho 

com a cultura organizacional, a par da evolução do trabalho, pode ser entendida como 

motor ou entrave na implementação cabal de sistemas de gestão (Neto, 2013). Os fatores 

de risco, em contexto de trabalho, que possam gerar um efeito adverso na saúde do 

trabalhador, são tidos pela segurança como “perigo”.  

No que respeita às condições de trabalho usualmente são aplicadas quatro 

categorias de riscos profissionais, como sendo: Químicos; Físicos; Biológicos e 

Psicossociais (Uva, 2006), aos quais estão usualmente implicados os fatores relacionados 

com a atividade como justificação para as lesões músculo-esqueléticas - LMERT, como 

se apresenta na imagem seguinte. 

 

Figura 2 – Fatores de risco de natureza profissional (Uva, 2006, p. 55) 
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2. Autarquias Locais  

A organização democrática do Estado Português, nos termos da Constituição da 

República Portuguesa, artigo 235º, compreende a existência de Autarquias Locais, que 

visam a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das respetivas 

populações a que representam. Bilhim (2004), expõe as autarquias locais como “pessoas 

coletivas territoriais, dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução de 

interesses específicos dos cidadãos da sua área (parcela de território) ” (p. 15). 

O propósito da simplificação, eficiência e transparência, focados numa melhor 

prestação de serviços aos cidadãos, a par da certificação da qualidade dos serviços da 

função pública, têm-se revelado objetivos da modernização administrativa. As 

organizações públicas pela sua constituição legal, subentendem pré-condições básicas, 

comuns à cultura política, social e administrativa ao nível europeu, nomeadamente: 

“legitimidade (democrática, parlamentar); imperativo da lei e comportamento ético 

baseado em valores e princípios comuns tais como transparência, responsabilidade, 

participação, diversidade, equidade, justiça social, solidariedade, colaboração e 

parcerias” (Lopeset. al., 2013, p.25). 

Por sua vez, a Norma Portuguesa NP 4397: 2008 fornece às organizações os 

elementos de um sistema de gestão da SST eficaz permeável à integração com outros 

requisitos de gestão. Distingue requisitos para um sistema de gestão da SST, a fim de 

permitir à organização desenvolver e executar uma política e objetivos que têm em conta 

os requisitos legais e informação sobre os riscos da SST, considerando-se que a “cultura 

organizacional tem um efeito direto sobre os valores e práticas de SST existentes numa 

entidade”(Cunha, 2017, p.12). 

 

2.1. Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho no Poder Local  

A Constituição da República Portuguesa prevê desde 1976, pela sua redação atual, 

nos art.º 59º e 64º,que os trabalhadores têm direito à “prestação do trabalho em condições 

de higiene, segurança e saúde” e que o direito à saúde realiza, nomeadamente, através 

da “melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho”.  
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Enquanto temática multidisciplinar, a prevenção dos riscos profissionais constitui 

uma área de gestão estratégica das organizações (Santos & Matos, 2013). O regime 

jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, publicado pela Lei nº 102/2009 

de 10 de setembro, atualizado pela Lei nº 3/2014 de 28 de janeiro, prevê no artigo 74º, a 

organização dos serviços de SST sendo que a entidade empregadora pública tem a 

obrigação de organizar os seus serviços de segurança e saúde no trabalho, podendo optar 

pelas modalidades de serviços internos, partilhados ou externos.  

Esta Lei-Quadro de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, (Lei nº 102/2009 de 

10 de setembro), impeliu as entidades empregadoras na obrigatoriedade de organizarem 

os serviços de Segurança e Saúde no Trabalho. 

A Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2015-2020 (ENSST 

2015-2020), publicada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 77/2015 de 18 de 

setembro, configura o quadro global da política de prevenção de riscos profissionais de 

promoção do bem-estar no trabalho, para o horizonte temporal de 2015-2020, defendendo 

que o trabalho seguro, saudável e produtivo deve estar no centro das preocupações das 

políticas de prevenção de riscos profissionais e de promoção do bem-estar no trabalho, 

através do empenho dos seus atores institucionais, isto é, do Estado, das empresas, dos 

trabalhadores e dos parceiros sociais. 

Como defende Silva (2010), as entidades públicas deverão organizar os serviços 

de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) em função de “fatores organizacionais, 

técnicos, materiais e sociais inerentes ao trabalho, tendo em conta, na organização de 

meios, a natureza, a probabilidade, a gravidade e a distribuição de riscos, devendo 

atender não apenas aos próprios trabalhadores mas a terceiros suscetíveis de serem 

abrangidos pelos riscos e, ainda, à realização de trabalhos, quer nas instalações quer no 

exterior” (p.28). 

 

2.1.1. Enquadramento Legal e Normativo de Segurança e Saúde no 

Trabalho 

O enquadramento legal de SST muito deve ao Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de 

novembro, que marca a transposição para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 
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89/391/CE, do Conselho, de 12 de junho, a qual teve por objeto a execução de medidas 

destinadas a promover no espaço europeu a melhoria da segurança e saúde dos 

trabalhadores.  

O enquadramento legal de SST, especificamente para a função pública, está 

publicitado na Lei nº35/2014, de 20 de junho, que consagra igualmente a Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas.  

Destacamos no entanto que de acordo com o preconizado na Norma Portuguesa 

NP 4397/2008 relativa aos “Sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho”, o 

Presidente de cada Câmara Municipal (Gestão de Topo) é responsável por definir e 

instituir uma Política de Saúde Ocupacional (também denominada por Política de Saúde 

e Segurança do Trabalho) em documento escrito, datado e assinado.  

A Política de Saúde Ocupacional não é mais do que um conjunto de intenções que 

coloca em evidência o reconhecimento e a importância prestados à SST/SO pela 

entidade/organismo da Administração Pública, para além de fornecer um enquadramento 

de suporte à organização e atuação dos Serviços de SST/SO e à definição de objetivos 

(institucionais e dos trabalhadores) nesta matéria. 

De seguida é apresentado uma súmula da evolução legislativa no quadro nacional 

no que respeita à SST. 

Lei nº 7/2009, de 12 de 
fevereiro 

Código do Trabalho - Estabelece os princípios gerais em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. 

 
Lei nº 102/2009, de 10 

de setembro 

Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no 
Trabalho - Regulamenta o Regime jurídico da promoção e 
prevenção da segurança e saúde no trabalho, de acordo com 
o previsto no art.º 284º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

 
Lei n.º 42/2012, de 28 

de agosto 

Aprova os regimes de acesso e de exercício das profissões 
de técnico superior de segurança no trabalho e de técnico 
de segurança no trabalho e procede à primeira alteração à 
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que aprova o Regime 
Jurídico ao revogar o n.º 3 do artigo 100.º 

 
Lei nº 3/2014, de 28 de 

janeiro 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de 
setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da 
segurança e saúde no trabalho, e à segunda alteração ao 
Decreto -Lei n.º 116/97, de 12 de maio, que transpõe para a 
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do 
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Conselho, de 23 de novembro, relativa às prescrições 
mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos 
navios de pesca. 

 
Lei nº 146/2015, de 09 

de setembro 

Regula a atividade de marítimos a bordo de navios que 
arvoram bandeira portuguesa e procede à segunda alteração 
aos Decretos-Leis 274/95, de 23 de outubro, e 260/2009, de 
25 de setembro, e à quarta alteração à Lei nº 102/2009, de 
10 de setembro, e revoga o Decreto-Lei n.º 145/2003, de 2 
de julho. 

Lei n.º 28/2016, de 23 
de agosto 

Procede à quinta alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de 
setembro, dando nova redação ao artigo 16º. 

 
Decreto-Lei nº 88/2015, 

de 28 de maio 

Procede à alteração da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, 
que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e 
saúde no trabalho, alterada pelas Leis nºs 42/2012, de 28 de 
agosto, e 3/2014, de 28 de janeiro. 

Portaria nº 255/2010, 
de 5 de maio 

Estabelece o modelo de requerimento de autorização de 
serviço comum, de serviço externo e de dispensa de serviço 
interno de segurança e saúde no trabalho. 

Portaria nº 275/2010, 
de 19 de maio 

Estabelece as taxas aplicáveis aos processos de autorização 
de Serviços de SST. 

Portaria n.º 257/2014, 
de 11 de dezembro 

Fixa o pagamento de taxas para a certificação de entidades 
formadoras para cursos de formação de técnico superior e 
técnico de segurança no trabalho e revoga a Portaria n.º 
137/2001, de 1 de março. 

Portaria nº 71/2015, de 
10 de março 

 
Aprova o modelo de ficha de aptidão de exame de saúde. 

 
Portaria nº 121/2016, 

de 4 de maio 

Revoga a Portaria n.º 112/2014, de 23 de maio, que regula 
a prestação de cuidados de saúde primários do trabalho 
através dos Agrupamentos de Centros de Saúde – ACES. 

Declaração de 
Retificação nº 20/2014, 

de 27 de março 

 
Retifica a Lei nº 3/2014, de 28 de janeiro. 

 

Quadro 1 – Evolução legislativa no quadro nacional no que respeita à SST 

Fonte:http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Legislacao/LegislacaoNacional/Paginas/default.aspx  

 

2.1.2. Enquadramento Legal dos Riscos Profissionais  

O regime jurídico da promoção da SST, realça a necessidade de investigação 

técnica e científica em particular no que se refere à emergência de novos fatores de risco 

(art.º 5 na alínea e), frisando as obrigações gerais do empregador, nomeadamente 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Legislacao/LegislacaoNacional/Paginas/default.aspx
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assegurar que, nos locais de trabalhos, as exposições aos agentes químicos, físicos e 

biológicos e aos fatores de riscos psicossociais não constituem risco para a segurança e 

saúde do trabalhador (art.º 15º, alínea d).  

Prevê ainda a adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à 

conceção dos postos e métodos de trabalho, com vista a reduzir o trabalho monótono e 

repetitivo, atenuando os riscos psicossociais (art.º 15º, alínea e) da Lei 102/2009, 10 de 

setembro). 

Poderemos assim situar na legislação portuguesa, no que respeita à segurança e saúde 

no trabalho, o ano de 2009 como sendo o ano em que surge como preocupação legal os 

riscos psicossociais em matéria de segurança e saúde no trabalho. 

 

3. Riscos Psicossociais - conceitos e enquadramento enquanto risco emergente 

De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

(AESST, 2007), o risco emergente é definido como um novo risco e que está a aumentar. 

Considera-se o risco “novo”, na medida em que, não havia até ao momento conhecimento 

da sua existência, sendo-lhe atribuído como causa os processos, novas tecnologias, novos 

tipos de local de trabalho ou as transformações sociais ou organizativas.  

Alvos de uma atenção especial por parte de diversos investigadores nos últimos 

anos, que por sua vez, têm desenvolvido estudos e previsões acerca das novas tendências 

dos acidentes de trabalho e seus efeitos na saúde dos trabalhadores estão estes novos 

riscos profissionais (OIT, 2010).  

A criação em 2005 do Observatório Europeu dos Riscos, pela Agência Europeia 

para a Segurança e Saúde no Trabalho, teve como objetivo a identificação dos riscos 

novos na segurança e saúde profissional, procurando melhorar a oportunidade e a eficácia 

de medidas preventivas. 

De um estudo no âmbito dos riscos psicossociais desenvolvido em 2003 e 2004, e 

vertido na publicação de um relatório designado “Previsão dos peritos sobre os riscos 

psicossociais emergentes relacionados com a segurança e a saúde no trabalho” (EU-

OSHA, 2007), desenvolvido por peritos representantes de treze Estados Membros da UE, 

os EUA e a Organização Internacional do Trabalho, permitiu identificar 42 riscos 
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psicossociais, tendo sido classificados oito deles enquanto risco fortemente emergentes e 

19 destes, como emergentes. 

Ainda que presente na literatura científica há várias décadas, foi no final do século 

passado, a partir da década de 1980, que o conceito de risco psicossocial adquiriu maior 

relevância técnico-científica. A promoção das condições de trabalho a par da qualidade 

de vida no trabalho, terão aberto caminho para que a segurança e saúde do trabalhador 

integrasse a realidade intrínseca de qualquer atividade profissional, o que terá motivado 

a predominância deste constructo. 

Volvido todo este tempo, não é unânime o entendimento sobre os riscos 

psicossociais desde logo pela diferenciação entre o conceito de risco e de fator 

psicossocial. Enquanto o fator de risco (ou perigo) é o que está na base do risco, 

“representa o potencial intrínseco de situações ou aspetos provocarem dano”, ao passo 

que o risco “simboliza a probabilidade de concretização desse dano” (Neto, 2014, p. 

33).  

Face ao exposto, as características relacionadas com as condições e organização 

do trabalho, que afetam a saúde dos trabalhadores através de processos psicológicos e 

fisiológicos dá-se o nome de fatores psicossociais. Os riscos psicossociais surgem da 

interação entre o trabalhador e as condições de vida e de trabalho. De seguida alguns 

exemplos de condições de trabalho conducentes a riscos psicossociais: 

 
Figura 3 – Fatores Indutores de Risco Psicossocial 

Fonte: ACT, 2012. Campanha de Avaliação dos Riscos Psicossociais. 
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De seguida apresentamos ainda algumas definições de riscos psicossociais: 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (1981) “são riscos que decorrem 

dos fatores que influenciam a saúde e o bem-estar do indivíduo e do grupo derivam da 

psicologia do indivíduo e da estrutura e da função 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” (Coelho, 2014, p. 34). 

De acordo com ISTAS (2005), as condições de trabalho terão consequências na 

saúde dos trabalhadores, sendo que decorrentes da própria organização os riscos 

psicossociais definem todo um conjunto de atos e funções da mente dentro da cultura 

organizacional “decorrentes das características da organização do trabalho existentes” 

(Coelho, 2014, p. 34). 

Mais tarde, Gollac e Bodier (2011) consideram que os riscos psicossociais podem 

ser definidos como “riscos para a saúde mental, física e social, gerados por condições 

de emprego, fatores organizacionais e relacionais que podem interagir com o 

funcionamento mental e bem-estar psicossocial dos trabalhadores” (Coelho, 2014, p.34); 

ao passo que Marchant& Garrido (2012) consideram que esta tipologia de risco é definida 

pelas “características da organização do trabalho, das relações e da cultura de trabalho 

que podem afetar o bem-estar dos trabalhadores, portanto, os fatores psicossociais estão 

presentes em todos os locais de trabalho, enquanto exista uma organização de trabalho 

e uma relação laboral com a sua própria cultura de trabalho” (Coelho, 2014, p. 34). 

Os ambientes de trabalho atravessam mudanças significativas ao nível da 

conceção, organização e gestão do trabalho, potenciando novas áreas de risco, 

“suscetíveis de gerar um maior nível de stress, e em última análise, originar uma grave 

deterioração da saúde mental e física” (Silva, 2010, p. 108), que resultam então em riscos 

ocupacionais, onde são integrados os riscos psicossociais (Coelho, 2008).  

Esta nova conceptualização de riscos profissionais, comummente definidos por 

“riscos emergentes” tem na sua génese as novas tecnologias, o aumento da participação 

feminina no mercado de trabalho, a precarização e flexibilização do trabalho bem como 

o envelhecimento da população ativa (Coelho, 2008). 
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Na literatura são destacadas essencialmente três tipologias de referências, no que 

respeita à taxinomia dos fatores de risco psicossocial que sucintamente dão origem à 

informação constante nos quadros seguintes. A primeira tipologia é defendida por Cox 

(1993), que segmenta os fatores de risco pelas diferentes características do trabalho, 

agrupadas em dimensões de conteúdo e contexto do trabalho, apresentadas sinteticamente 

no Quadro X. 

Quadro 2 - Taxinomia dos fatores de risco psicossocial por Cox (1993) 

 FATORES DE 
RISCO 

FATORES 

D
IM

EN
SÕ

ES
 

 

 
 
 

Conteúdo 
do 

Trabalho 

Conteúdo do 
Emprego 

Falta de variedade, trabalho sem sentido, 
sobrequalificação 

Sobrecarga e 
ritmo de 
Trabalho 

Volume de trabalho excessivo ou reduzido, 
ritmo de máquinas, pressão do tempo, sujeição 
constante a prazos 

Horário de 
Trabalho 

Horários inflexíveis, imprevisíveis e/ou longos, 
trabalho solitário 

Ambiente e 
Equipamentos 

Equipamentos inadequados, sem manutenção ou 
falta de recursos, de espaço, fraca iluminação, 
ruído excessivo, etc. 

 
Contexto de 

Trabalho 

Controlo Fraca participação na tomada de decisão, não 
controlo de ritmos, trabalho por turnos 

Cultura 
Organizacional 

Fraca comunicação, falta de definição ou de 
consenso sobre objetivos 

Relações 
Interpessoais 

Isolamento físico ou social, fraco 
relacionamento com chefias, falta de apoio 
social, bullying, assédio 

Papel na 
Organização 

Ambiguidade de papéis/funções, tipo de 
responsabilidade por pessoas 

Desenvolvimen
to da Carreira 

Estagnação ou incerteza na carreira, falta de 
progressão, sub-retribuição, insegurança, 
reduzido valor social do trabalho 

Conciliação 
Trabalho-
Família 

Conflito entre atividades profissionais e não 
profissionais, reduzido suporte familiar. 

Fonte: Adaptado de Cox (1993), in. Neto (2014, p. 37-38) 

Publicado em 2007, surge o relatório final do estudo em que a AESST participou, 

entre 2003 e 2004, com outras organizações, com o objetivo de identificar os riscos 
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emergentes nos locais de trabalho, para, assim, se tomarem medidas preventivas o mais 

antecipadamente possível, denominado de “estudo Delphi”.  

Os resultados foram de encontro com as tipologias definidas por Cox (1993), 

considerando ainda que os riscos psicossociais resultam normalmente de reformas 

técnicas ou organizativas, tendo sido possível apontar fatores significativamente 

motivadores como as transformações socioeconómicas, demográficas e políticas. 

 Essencialmente a retirar deste estudo são os principais fatores de risco 

identificados, num total de dez, como agrupados em cinco áreas principais, como se 

apresenta no quadro seguinte (Neto, 2014). 

Quadro 3 – Fatores de Risco, por Cox (1993) 

TI
PO

LO
G

IA
S 

D
E 

R
IS

C
O

 

Áreas de Risco Principais Fatores de Risco 
Novas formas de 
contratos de trabalho e 
insegurança no 
emprego 

Os contratos precários e a externalização (entrega de 
trabalho a empresas externas) podem afetar a segurança 
e saúde dos trabalhadores, sendo que os trabalhadores 
com contratos precários tendem a efetuar trabalhos em 
piores condições, trabalhos mais perigosos e tendem a 
receber menos formação em matéria de SST. 

A mão-de-obra em 
envelhecimento 

Devido ao aumento da idade da reforma, a população 
ativa está a envelhecer e os trabalhadores idosos são 
mais vulneráveis aos riscos que advêm das más 
condições de trabalho.  
O facto de não existirem oportunidades de 
aprendizagem para os trabalhadores mais velhos 
também aumenta as exigências mentais e emocionais 
que lhes são impostas no dia-a-dia. 

Intensificação do 
trabalho 

Muitos trabalhadores estão sujeitos a uma grande 
pressão no local de trabalho, tendo que fazer face a 
maiores volumes de trabalho e lidar com quantidades de 
informação cada vez maiores. 

Exigências 
emocionais elevadas 
no trabalho 

A intimidação no local de trabalho é considerada como 
um fator que contribui para o aumento das exigências 
emocionais impostas aos trabalhadores. 

Difícil conciliação 
entre a vida 
profissional e a vida 
privada 

É expectável que o problema profissional afete a vida 
privada das pessoas.  
O trabalho incerto e ocasional, horários de trabalho 
imprevisíveis e variáveis, grandes volumes de trabalho e 
a impossibilidade do trabalhador se ajustar às suas 
necessidades pessoais e familiares, podem originar 
conflitos entre as exigências profissionais e a vida 
privada. 

Fonte: Adaptado de AESST (2007), in. Neto (2014, p. 38) 
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Elaborada pelo Conselho de Especialistas Franceses em Monitorização dos Riscos 

Psicossociais no Trabalho, surge a terceira tipologia redigida por Gollac e Bodier (2011), 

que agrupou em seis dimensões os fatores psicossociais de risco no trabalho, como a 

seguir se apresenta. 

 

Quadro 4 – Dimensões dos fatores psicossociais por Gollac e Bodier (2011) 

FA
TO

R
ES

 P
SI

C
O

SS
O

C
IA

IS
 D

E 
R

IS
C

O
 

DIMENSÕES FATORES DE RISCO 

Intensidade do Trabalho e 
o tempo de trabalho 

Ritmo, objetivos pouco claros, irrealistas, 
instruções contraditórias, falto de qualificações, 
trabalho por turnos, trabalho noturno, horários 
antissociais 

Exigências Emocionais Relação com o público, contacto com situações 
de sofrimento, contenção de emoções, violência 
externa 

Falta/ Insuficiente 
Autonomia 

Autonomia procedimental, previsibilidade do 
trabalho, Repetição de tarefas e monotonia 

Qualidade das Relações 
Sociais no Trabalho 

Relações com os colegas, relações com a 
hierarquia, Relações com o exterior, da 
organização, discriminação e assédio 

Conflitos de Valores Conflito ético, qualidade impedida, trabalho 
desnecessário 

Insegurança na situação de 
Trabalho/Emprego 

Precariedade, trabalho a tempo parcial 
involuntário, trabalho informal, perceção de 
sustentabilidade no trabalho 

Fonte: Adaptado de Gollac e Bodier (2011), in. Neto (2014, pp. 38-39) 

 

Seguidamente é apresentado um quadro alargado sobre os principais fatores 

subjacentes aos riscos psicossociais tomando por base as tipologias supra apresentadas, 

proposto por Neto (2014). 
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Quadro 5 - Tipologia de fatores de risco psicossocial 

 

DIMENSÕES DE 

FATORES DE 

RISCO 

 

FATORES DE RISCO 

Relações laborais 
Aumento da vulnerabilidade do mundo de trabalho num 

contexto de globalização 

Relações laborais precárias 

Sentimento de insegurança e desvalorização no emprego 

Ritmos e tempos de 

trabalho 

Sobrecarga de trabalho e/ ou de responsabilidades 

Envelhecimento da força laboral 

Aumento dos horários de trabalho 

Trabalho por turnos 

Intensificação dos ritmos de trabalho 

Conteúdo e 

organização do 

trabalho 

Pouca autonomia e controlo das atividades 

Falta ou inadequação de equipamentos e recursos de 

trabalho 

Reduzidas exigências intelectuais 

Impossibilidade de participação nos processos de tomada 

de decisão operacionais 

Trabalho repetitivo/ monótono e trabalho estático 

Condições ambientais de trabalho  

Trabalho emocional 
Elevadas exigências afetivas e envolvimento emocional 

Conciliação entre 

esferas da vida 

Dificuldades de conciliação entre vida profissional e 

familiar 

Desrespeito das exigências da maternidade, paternidade e 

cuidado de pessoas dependentes 

Igualdade no trabalho 

e emprego 

Discriminação no acesso a oportunidades, no tratamento e 

na retribuição  

Nível baixo ou elevado de conflito 
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Relações sociais de 

trabalho 

Práticas de assédio moral 

Práticas de assédio sexual 

Práticas de bullying 

Liderança e avaliação 

de desempenho 

Liderança agressiva 

Falta de apoio e solidariedade 

Ambiguidade na definição de objetivos e funções 

Inexistência de sistema de avaliação de desempenho 

Instrumentalização de objetivos de desempenho 

Participação dos 

trabalhadores 

Inexistência de mecanismos de consulta e participação 

Inexistência de estruturas de representação dos 

trabalhadores 

Fraca cultura negocial 

Estrutura de comunicação organizacional deficitária 

Saúde geral dos 

trabalhadores 

Problemas de saúde não decorrentes do trabalho 

Consumo de substâncias psicoativas 

Fonte: Neto, (2015, p.8). 

 

3.1. Risco Psicossocial no Trabalho 

Dado o panorama divergente sobre o conceito de riscos psicossociais, poderemos 

encontrar na literatura perspetivas que o apresentam como sinónimo de fator psicossocial, 

outras como sendo equivalente a fator de risco psicossocial ou aproximando-o do conceito 

de stress.  

Poderemos assim definir risco psicossocial segundo a Agencia Europeia de 

Segurança e Saúde no Trabalho considerando que estes traduzem em si “os aspetos 

relativos ao desenho do trabalho, assim como a sua organização e gestão e aos seus 

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

ou psicológico” (Coelho, 2010, p.54). 

Sinteticamente Coelho (2013) defende que o trabalho na sociedade pós-industrial 

predominantemente incide em dois tipos de riscos ocupacionais, psicossociais, como 
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sendo: “os que têm origem em interações sociais negativas (stress ocupacional 

psicossocial, síndrome de burnout, assédio moral, assédio sexual, violência, trabalho 

emocional, adição ao trabalho)” que define como sendo então riscos psicossociais, e um 

outro tipo de risco que designa de psico-ergonómicos, considerando que estes “decorrem 

da interação do trabalhador com aspetos físicos do trabalho, em particular, os que têm 

origem na interface do trabalhador com as tecnologias de informação e 

comunicação”(Coelho, 2013, p. 103), de onde destaca o tecno stress, a carga mental, a 

duração e organização dos horários de trabalho a par da articulação trabalho-família. 

Igualmente tem-se constatado um aumento da intensidade do trabalho na maioria 

dos países europeus nas últimas duas décadas (EUROFOUND, 2012). No local de 

trabalho, os riscos psicossociais “têm demonstrado ter um possível impacto negativo 

sobre a saúde física, mental e social do trabalhador e ainda um papel quer direto e 

indireto do ambiente de trabalho psicossocial em índices de saúde organizacional” 

(Rosário, 2013, p.16). 

A par da evolução das condições de trabalho os fatores psicossociais foram alvo 

de maior enfoque de onde se destacam um conjunto de ações e medidas no âmbito da 

política europeia e internacional, de forma a prevenir e promover a saúde e o bem-estar 

no contexto laboral. 

De seguida é apresentada esquematicamente, na Figura 4, as consequências 

organizacionais dos riscos psicossociais, tendo por base a informação disponibilizada 

pela ACT, no âmbito da campanha desenvolvida no ano de 2012 de avaliação dos riscos 

psicossociais. 
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Figura 4 – Consequências Organizacionais dos Riscos Psicossociais 

 

Fonte: ACT, 2012. Campanha de Avaliação dos Riscos Psicossociais 

 

3.2. Consequências dos Riscos Psicossociais 

 

A literatura pondera implicações ao nível da saúde pública, tanto ao nível da saúde 

física quer mental dos indivíduos, as consequências dos riscos psicossociais, 

considerando que estes riscos são experienciados como “stressantes” ou podem 

constituir-se um potencial para o dano no trabalho (Rosário, 2013). 

A psicodinâmica do trabalho, construção de Christophe Dejours, é reconhecida 

pela singular visão da influência do trabalho na saúde mental dos indivíduos, apreciando 

a dualidade (benéfica ou prejudicial) que o trabalho pode exercer sobre a saúde mental 

(Dejours, 2013).  

De acordo com a OMS a saúde mental pode ser definida como “um estado de 

bem-estar em que o indivíduo é capaz de realizar o seu potencial, fazer face ao stresse 

normal da vida, trabalhar de forma produtiva e proveitosa, e dar o seu contributo em 

benefício da comunidade a que pertence” (Rosário 2013, p. 26). 

Consequências 
Organizacionais 

dos Riscos 
Psicossociais

Desmotivação
Aumento do 
absentismo

Aumento da 
Rotatividade

Diminuição da 
Produtividade

Aumento das 
queixas dos  

utentesDeterioração 
da imagem 
institucional

Aumento dos 
custos diretos 

e indiretos

Aumento das 
situações de 

conflito

Mau ambiente 
psicológico 

Aumento do 
número de 
acidentes
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O impacte dos riscos psicossociais reflete-se em consequências muito negativas 

para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, para as organizações e consecutivamente 

para a sociedade. Ao nível organizacional desde logo se destacam o “aumento do 

absentismo, uma menor dedicação ao trabalho o aumento da rotação de pessoal, a 

deterioração do rendimento e da produtividade, o aumento de práticas laborais pouco 

seguras e das taxas de acidentes, bem como o aumento das queixas dos utentes/clientes, 

a deterioração da comunicação e da qualidade das relações de trabalho” (Coelho, 2010, 

pp. 86-87).  

Este impacte pode então predispor consequências ao nível físico, psicológico e 

comportamental, tendo em conta que prevê a OMS (2001) que face aos 450 milhões de 

pessoas que sofrem de perturbações mentais ou de comportamento, o equivalente a cerca 

de 12% das doenças no mundo, até 2020 prevê o incremento em 15% desta situação e que 

os transtornos depressivos possam vir a ser a principal causa de doença no mundo 

(Coelho, 2010). 

Especificamente ao nível individual as principais perturbações compreendem 

“transtornos depressivos, transtornos pelo uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, 

epilepsia, doença de Alzheimer, atraso mental e transtornos da infância e da 

adolescência” (Coelho, 2010, p. 87), como apresentamos na figura seguinte. 

 

Figura 5 – Consequências Individuais dos Riscos Psicossociais 

 

Fonte: ACT, 2012. Campanha de Avaliação dos Riscos Psicossociais 

 

Consequências Individuais dos Riscos Psicossociais

PSICOLÓGICAS:
Irritação, cansaço, dificuldade
de concentração, insónias,
angústias, agressividade,
aumento de consumo de
substâncias (alcool, tabaco,
outras)

FISIOLÓGICAS:  
Reações cardiovasculares, 

transtornos músculo-
esqueléticos, transtornos 

digestivos

MENTAIS:  Depressão, 
esquizofrenia e paranoias
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Os locais de trabalho traduzem por isso um dos principais ambientes que afetam 

a saúde e o bem-estar mental, determinada por uma multiplicidade de condições entre os 

quais se integram os fatores psicossociais no trabalho.  

Deste modo a aposta na prevenção dos riscos psicossociais manifesta-se 

indispensável na promoção da saúde e bem-estar, relacionado com todos os aspetos da 

vida profissional, garantindo a segurança dos trabalhadores e que estes se mantenham 

saudáveis, satisfeitos e envolvidos em prol do bem-estar no trabalho.  

Neste enquadramento o conceito de organização saudável adquire particular 

relevo, “reforçando a ideia de que um ambiente de trabalho saudável pode melhorar a 

saúde física e mental dos trabalhadores, a sua autoestima e qualidade de vida em geral” 

(Rosário 2013, p. 26). 

Inteirados de que os locais de trabalho se caracterizam por uma organização social 

particular que inclui relações interpessoais, hierarquia e métodos de gestão, o quinto 

Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho realizado pelo Eurofound (5º IECT), 
no ano de 2010, avaliou também os riscos psicossociais. Esta tipologia de riscos enceta 

em si um conjunto de dimensões que inclui desde a forma como o trabalho se organiza, 

ao tipo de horário laboral, relações sociais o tipo e carga de trabalho e que condicionam 

diferentes exigências mentais e sociais de cada trabalhador.  

Deste enquadramento surge o trabalho recentemente publicado, “Trabalho e 

Saúde em Portugal 2016”, produzido pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do 

Porto (ISPUP), em que é descrito o contexto sócio laboral português espelhando a sua 

relação com a saúde, com especial atenção às condições de trabalho e aos principais 

problemas de saúde resultantes do contexto laboral. 

O IECT abordou os fatores de risco psicossocial relacionados com o trabalho 

analisados com base no modelo proposto por Karasek, e integrante do trabalho 

desenvolvido pelo ISPUP, demonstram que o trabalho de elevada exigência é o mais 

frequente em Portugal (34,7% dos trabalhadores portugueses desempenham funções 

muito exigentes mas têm baixo controlo sobre o seu trabalho a comparar com 27,1% na 

zona euro).  

Foi ainda apurado que no nosso país, os homens desempenham mais 

frequentemente trabalhos de exigência elevada, enquanto, nas mulheres, é maior a 
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frequência de ocupações de baixa exigência e com elevado controlo - trabalho de 

exigência reduzida (Norton, 2016).  

No que respeita à dimensão da saúde mental analisada neste inquérito, teve por 

base o índice de bem-estar da OMS que avalia, relativamente às duas semanas anteriores, 

o estado de espírito, a vitalidade e o interesse nas coisas. O resultado coloca uma maior 

frequência nas mulheres de baixa pontuação no que respeita ao índice de bem-estar, 

quando comparado com a zona euro, Portugal apresenta maior prevalência de 

trabalhadores com baixa pontuação no índice de bem-estar em ambos os sexos (homens 

em Portugal: 20,2% e na zona euro: 16,0%, ao passo que as mulheres em Portugal 34,3%, 

e na zona euro: 19,6%) (Norton, 2016).  

A perceção de impacto negativo do trabalho na saúde é mais frequente nos 

trabalhadores portugueses que nos restantes trabalhadores europeus, o mesmo acontece 

com a baixa pontuação no índice de bem-estar e a auto-perceção negativa do estado de 

saúde. No entanto, em Portugal, as frequências de absentismo e presenteísmo laborais 

(falta ao trabalho por motivo de doença e presença no trabalho com sintomas de doença, 

respetivamente) são menores do que as observadas na globalidade da zona euro 

(absentismo em Portugal: é de 16,0% e na zona euro 23,2%, ao passo que o presenteísmo 

em Portugal regista 24,1% e na zona euro: 40,2%) (Norton, 2016). 

Com maior incidência, e frequentemente reportados, tanto em Portugal como na 

zona euro, surgem os problemas músculo esqueléticos (a dor aguda na coluna vertebral, 

clinicamente definida por raquialgia tem nos homens 58,9%, e mulheres 67,6%; 

seguidamente a dor muscular no ombro, pescoço e/ou membro superior tem nos homens 

52,6% e nas mulheres 56,7%), na globalidade da zona Euro (a raquialgia atinge 45,6%dos 

homens e 47,0% das mulheres.  

Em comparação com a zona Euro, os trabalhadores portugueses reportam mais 

frequentemente todos os problemas de saúde analisados, sendo que a prevalência de dor 

músculo-esquelética é a que mais se distancia da observada na Europa. De notar que “as 

mulheres reportam mais frequentemente problemas de saúde e que esta diferença entre 

sexos é mais acentuada em Portugal quando comparada com a zona euro” (Norton, 

2016, p. 68). 

Ao contrário do padrão de relações etiológicas decorrentes dos demais riscos 

profissionais, a atividade preventiva dos riscos psicossociais não surge com tanta 
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evidência uma vez que decorrem de grande mutabilidade, desde logo pela individualidade 

e singularidade do ser humano, sendo que a manifestação resultante deste tipo de riscos 

pode ser espaçada no tempo. No entanto, e por se encontrarem “incluídos no dever geral 

de proteção e nos princípios da atividade preventiva” (Neto, 2014, p.40), cumprem com 

os requisitos inerentes ao processo de melhoria contínua, “inspirado nos princípios de 

ação preventiva enunciados na diretiva-quadro e no regime jurídico da segurança e 

saúde no trabalho” (Neto, 2014, p.40). 

Importa salientar que a Estratégia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 

2015 – 2020, publicada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 77/2015 de 18 de 

setembro, prevê “a prevenção de riscos profissionais e a promoção de condições mais 

seguras e saudáveis nos locais de trabalho são essenciais para melhorar a qualidade do 

emprego, o bem-estar no local de trabalho, (…) manter os trabalhadores saudáveis tem 

um impacto positivo direto e quantificável na produtividade e na saúde do trabalhador, 

(…)”(artigo 2º, no seu ponto 2.1.). 
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CAPITULO 2 – TRABALHO EMPÍRICO 

 

De acordo com Fortin (2006, p. 4),“a investigação científica é um processo 

sistemático que assenta na colheita de dados observáveis e verificáveis, retirados do 

mundo empírico, isto é, do mundo que é acessível aos nossos sentidos, tendo em vista 

descrever, explicar, predizer ou controlar fenómenos”. 

A presente investigação vê apresentada neste capítulo a metodologia que a 

enquadra, a descrição dos procedimentos e metodologias aplicadas.  

Posteriormente são expostos os procedimentos metodológicos utilizados como 

sendo: identificação do problema, descrição das questões de investigação, objetivos, 

método de investigação, instrumentos de investigação, critérios de recolha de dados, 

participantes no estudo e tratamento e análise dos dados recolhidos. 

 

2.1. Identificação do Problema  

Neste capítulo é apresentada a metodologia que enquadra esta investigação, tendo 

em conta que se trata de um estudo exploratório, com recurso a questionário, no âmbito 

dos riscos psicossociais. 

Para o estudo empírico e científico que vamos desenvolver revela-se imperativo 

descrever os procedimentos metodológicos que nos servem de guia para a investigação, 

com o intuito de lhe conferir a credibilidade e autenticidade necessárias.  

Os procedimentos metodológicos utilizados serão expostos nos subcapítulos 

seguintes: identificação do problema, descrição das questões de investigação, objetivos, 

método de investigação, instrumentos de investigação, critérios de recolha de dados, 

participantes no estudo e tratamento e análise dos dados recolhidos. 

Tendo em conta o número ainda reduzido número de estudos em Portugal no 

âmbito da saúde ocupacional focado especificamente na Administração Pública, tendo 

por foco os riscos psicossociais consideramos que se torna pertinente desenvolver 

investigações neste âmbito que contemplem não apenas as condições de trabalho, mas 

que sejam, sobretudo, capazes de abordar esta tipologia de risco profissional na ótica da 

saúde e da cultura organizacional.  

Há que procurar contextualizar as dificuldades destas organizações públicas no 

cumprimento legal, e sobretudo o alcance do conhecimento disponível nesta temática 
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correlacionada com aquelas que são as incumbências de base atribuídas aos Técnicos ou 

Recursos e Saúde e Segurança no Trabalho das Autarquias que trabalham no local, as 

questões de segurança e saúde no trabalho, bem como a relação existente com a 

Autoridade Nacional para as Condições de Trabalho (ACT), neste âmbito. 

A par da crescente adesão aos processos de certificação nas mais diversas 

vertentes, pelos Municípios, é cada vez mais enaltecida a relevância do tipo de liderança 

e cultura organizacional nestes processos como fator preditor do sucesso e manutenção 

dos mesmos. Ora, num sector, que ciclicamente vê potenciada a alteração de liderança, 

manifesta desde logo a dinâmica e instabilidade de cultura nestes organismos públicos. 

Por sua vez a liderança implícita, terá implicação naquele que é o processo de 

Gestão de Recursos Humanos (GRH), conturbando o envolvimento dos domínios da 

saúde, bem-estar e da qualidade de vida no contexto organizacional. 

Considerando a crescente aposta e preocupação com a saúde a nível geral, que 

sensibiliza para esta temática desde o ensino, às questões relacionadas com doenças 

crónicas, a importância de uma alimentação saudável aliada aos benefícios da prática 

desportiva como sendo preditor de uma vida saudável, é cada vez mais uma aposta da 

prevenção também no local de trabalho.  

Esta é assim, uma visão holística do conceito de saúde, em torno do recurso 

humano, intensificando a adesão às boas-práticas em benefício pessoal e num fim último, 

para as organizações, respondendo aquelas que são as preocupações patentes nos 

diferentes planos de saúde, sejam eles nacional ou ocupacional.  

No sentido de desenvolver esta pesquisa foi necessário elaborar uma metodologia 

capaz de resolver o problema colocado. Neves & José (2014) defendem que a 

investigação nas organizações visa aumentar a compreensão dos complexos fenómenos 

psicossociais que ocorrem no contexto organizacional.  

Na presente abordagem, pretende-se interpretar e compreender o estado da arte 

dos riscos psicossociais, na Administração Pública, espelhar a realidade, especificamente 

nos Municípios. 

Considerando o pressuposto, o problema colocado prende-se com o enfoque 

promovido pelos Municípios na área da segurança e saúde organizacional, 

especificamente na avaliação e promoção de formação/sensibilização na área dos riscos 
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psicossociais, e se esta temática está presente no contexto laboral, na promoção da saúde 

e do bem-estar no trabalho. 

Nas conclusões do estudo publicado pelo ISPUP, em 2016, e no que concerne aos 

riscos psicossociais comparativamente à zona euro, é notória a grande frequência de 

trabalhos com perfil psicossocial menos favorável no nosso país, considerando que “um 

em cada três trabalhadores reporta um trabalho de exigência elevada e um em cada 

quatro reporta um trabalho passivo” (p. 93).  

Um artigo publicado por Miguel et. al.(2013) ”Promoção da saúde e 

desenvolvimento local em Portugal: refletir para agir”, refere um programa 

intencionalmente comprometido no planeamento da promoção da saúde, com base em 

políticas dirigidas ao ambiente físico, cultural e ao processo educativo das comunidades 

incitando à participação – Rede Portuguesa das Cidades Saudáveis, que por intermédio 

dos Municípios aderentes defende que a segurança e a proteção na saúde instituem a 

segurança humana. Nesta publicação é abordada a saúde no poder local destacando-se a 

diferença para outros países, uma vez que Portugal esta ainda numa fase inicial no que 

respeita à assunção por parte dos Municípios de competências no âmbito da saúde, 

considerando as implicações que esta temática repercute no desenho da governação, 

sobretudo quando intervencionada diretamente. 

Neste sentido, e dado o presente enquadramento, foi desenvolvido no ano de 2008 

o PROCAPS (Projeto de Capacitação em Promoção da Saúde), com vista a “melhor 

compreender o panorama nacional quanto à implicação consciente das autarquias no 

domínio da saúde” (Miguel, et al., 2013), p.26).  

Recordando que todo o processo organizacional de abordagem aos riscos 

psicossociais deve ter a participação da gestão de topo, quando transposto para a gestão 

política local, podemos destacar pontos fortes capazes de promover ou de integrar esta 

tipologia de riscos naquelas que são as grandes diretrizes de governação. Desde logo, 

instrumentos de planeamento disponíveis (carta educativa, diagnostico social, perfil 

municipal de saúde entre outros, que surgem pela dinâmica de rede instituída), que 

associados à facilidade de parcerias com as diversas entidades locais, supramunicipais ou 

mesmo nacionais, permitem desenvolver ações de encontro com o PNS e o PNSOC.  

Esta situação seria viável desde que contrariados os pontos fracos como falta de 

técnicos capacitados, falta de dados estatísticos de monitorização, bem como a 
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impossibilidade de mostrar resultados a curto prazo, que se impõe na cultura local da 

gestão pública. 

Ainda segundo o PROCAPS, os Municípios enquanto instrumentos de poder 

próximo da comunidade têm a oportunidade de melhor identificar fenómenos nas suas 

estruturas e clarifica-los à luz daquela que é a dinâmica local subjacente permitindo criar 

respostas adequadas. Estas ilações no âmbito da saúde, ainda que generalistas, têm no 

nosso entender um paralelismo dinâmico e interdependente com as questões da saúde 

ocupacional nos serviços de SST de todos os Municípios, pelo que assim justificamos a 

presente referência. 

Cientes de que a temática dos riscos psicossociais em Autarquias é um tema com 

pouca incisão literária, referimos um estudo comparativo entre colaboradores de uma 

autarquia, produzido por Afonso et. al. (2012), de onde se destaca a seguinte reflexão: 

“os aspetos relativos à carreira e remuneração representam um papel fundamental na 

compreensão das experiencias profissionais (…) devendo por isso merecer toda a 

atenção por parte dos responsáveis organizacionais” (p.10). 

Efetivamente, o paralelismo entre desempenho profissional e remuneração está 

eternamente intrínseco às organizações e ao sentimento de pertença e reconhecimento do 

trabalhador, uma questão que pode potenciar riscos psicossociais, ou que pode, potenciar 

um bem-estar e um sentimento de realização do trabalhador. 

Ainda um artigo de Coelho (2016) publicado na imprensa diária, em que refere 

perentoriamente a necessidade das organizações em identificar ou desenvolver nos 

gestores competências e atitudes para lidarem com esta tipologia de riscos atendendo a 

que “a gestão dos riscos psicossociais, como sucede com a gestão de qualquer tipo de 

risco ocupacional requer uma abordagem organizacional e de gestão, a incidir 

prioritariamente sobre o ambiente e as condições de trabalho e não apenas sobre o 

indivíduo. Esta abordagem exige, nomeadamente, que a organização faça aprovar uma 

política escrita de prevenção de riscos psicossociais; b) crie, no âmbito do serviço de 

prevenção de riscos profissionais, uma estrutura especializada em prevenção de riscos 

psicossociais no trabalho; c) faça envolver todos os interessados, em especial, os 

gestores intermédios e trabalhadores, no processo de gestão preventiva”. 

Efetivamente a implementação da prática de riscos psicossociais está a dar os 

primeiros passos, seja pelas iniciativas em curso por alguns municípios, de informação 
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junto da comunidade, pelos protocolos de avaliação formalizados com a Ordem dos 

Psicólogos Portugueses (OPP). São pequenos mas importantes passos, na sedimentação 

de uma prática que se pretende diária e sedimentada em todas as organizações, sejam elas 

do foro público ou privado. 

De destacar que este caminho conta desde o ano de 2015 com uma iniciativa da 

OPP que lançou o Prémio HealthyWorkplaces – Locais de Trabalho Saudáveis, cujo 

objetivo é reconhecer e distinguir as organizações portuguesas com contributos notáveis 

e inovadores para a segurança, o bem-estar e a saúde (física e psicológica) no local de 

trabalho. Esta distinção tem por base as entidades que efetivamente tenham demonstrado 

um forte empenho na prevenção dos riscos psicossociais e promoção de locais de trabalho 

saudáveis e saúde ocupacional. 

Desta iniciativa, disponível na página eletrónica da OPP, poderemos verificar a 

menção honrosa pelo trabalho desenvolvido nesta temática atribuída à Câmara Municipal 

de Lisboa que no ano de 2016 viu reconhecido com o primeiro lugar no que respeita ao 

prémio na categoria de grandes empresas (mais de 250 trabalhadores), sendo até ao 

momento a única autarquia distinguida nesta ação.  

Sendo os municípios a estrutura fundamental para a gestão dos serviços públicos 

numa dimensão de proximidade, está disponível na página da ANMP (Associação 

Nacional de Municípios Portugueses) a proposta quadro de transferência de competências 

para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios 

da descentralização administrativa e da autonomia do poder local.  

Nomeadamente na área da saúde prevê-se às autarquias “participar nos programas 

de promoção de saúde pública, comunitária e vida saudável e de envelhecimento ativo”, 

situação que se prevê potenciar a participação destes organismos no âmbito da avaliação 

de riscos e consequente enfoque nos riscos psicossociais. 

 

  2.1.1. Objetivos do Estudo: Geral e Específicos  

A gestão de riscos, e especificamente os riscos psicossociais, tem em Portugal, 

segundo os resultados do ESENER, promovido pela AESST, pouca sensibilização e 

intervenção produzida nesta temática (Neto, 2015).  

Pela especificidade e transformações do mercado laboral, este será um tema atual 

nos próximos tempos, pelo que se considera conhecer a origem dos riscos psicossociais e 
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as suas consequências, permitindo pela sua análise, monitorização e avaliação a aplicar 

com sucesso vista ao sucesso das ações de prevenção que se pretendem cada vez mais 

eficazes (Costa & Santos, 2013). 

Importa no entanto elucidar de que este tema, quando equiparado aos restantes 

riscos profissionais, impõe às organizações, sejam elas públicas ou privadas, o 

cumprimento legal e ético das orientações emanadas que ganham cada vez mais 

expressão.  

Desde logo o alerta pela Agenda de Lisboa, com vista ao aumento de 

competitividade económica, a necessidade de promoção da qualidade do trabalho, a 

própria Estratégica Nacional que na linha de atuação que lhe é reconhecida destaca a 

importância da saúde mental e bem-estar dos trabalhadores, situações que decorrem em 

paralelo com a campanha europeia de promoção de “Locais de Trabalho Seguros e 

Saudáveis” promovida pela AESST (Neto, 2015). 

Neste domínio de investigação poderemos recordar que a questão de gestão de 

riscos profissionais, é também per se, gestão de recursos humanos que se produz num 

quadro jurídico extremamente restritivo das suas funções no que respeita à Administração 

Pública.  

Do enquadramento apresentado até ao momento, e recordando as questões de 

certificação de qualidade aliada à gestão, em ordem de prosseguir valores de economia, 

eficácia e eficiência, o sistema tende a ser instrumentalizado em detrimento da 

neutralidade, equidade e sobretudo colocando por vezes em causa o princípio do mérito 

(Rocha, 2007). 

Prevenir situações de risco profissional, não responde por isso apenas a questões 

legais, de cumprimento de normas de trabalho, ou assegurar a manutenção dos postos de 

trabalho.  

Gerir recursos humanos, tem implícitos ainda processos dependentes do estilo de 

liderança, remunerações, desenho do posto de trabalho, a envolvente social, a própria 

política de gestão de recursos humanos (GRH) valorizam, ou não, a perspetiva que o 

trabalhador tem da sua organização, e tem relação direta com a sua satisfação ou 

qualidade de vida no trabalho (Bilhim, 2006). 
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Semelhante a esta reflexão sobre a prática de GRH não fica muito afastada da 

Teoria de Maslow (hierarquia das necessidades apresentada em pirâmide), em que 

satisfeitas as necessidades fisiológicas, teremos a segurança (estabilidade profissional), 

as necessidades sociais (aceitação e apoio social), a autoestima (pelo prestigio na 

organização), terminando no topo da pirâmide com a autorrealização (processo de 

crescimento pessoal e profissional) (Firmino, 2007). Se bem que a intervenção tradicional 

da Saúde e Segurança do Trabalho, centrada na avaliação e gestão dos riscos 

profissionais, não esgote a abordagem das interdependências entre o trabalho e a doença, 

e muito menos as relações trabalho/saúde, tem sido essa a sua área predominante de ação 

e, mesmo assim, feita de uma forma redutora e, muitas vezes, ocultando algumas das suas 

limitações. 

Desde logo ignora-se a importância e a eficácia de medidas respeitantes a aspetos 

relacionados com a conceção do trabalho numa perspetiva saudável e segura. 

Desvalorizam-se, quase sempre, os fatores relativos ao indivíduo, que podem ser 

determinantes no grande objetivo da Saúde e Segurança do Trabalho que reside, no 

essencial, em ter trabalhadores sadios e com a maior capacidade de trabalho possível. 

É por isso determinante esclarecer se a pretensão destes processos e a evolução 

legal passa por ter trabalhadores cada vez mais saudáveis, com maior capacidade de 

trabalho, “sem acidentes de trabalho e doenças profissionais e aptos e motivados para o 

exercício da sua atividade profissional, com satisfação e desenvolvendo-se de forma 

pessoal e profissional” (Uva, 2007, p. 66). 

 

2.2. Metodologia  

A investigação nas ciências sociais distingue-se desde logo pelo seu objeto de 

estudo de onde se destaca o comportamento humano e os seus relacionamentos com os 

outros, culturas e organizações. Esta condição leva-nos a considerar as ciências sociais 

como “um ramo do conhecimento científico que estudo aspetos sociais do mundo 

humano” (Sousa, 2011, p.4). 

Considerando que a investigação “é inerente a qualquer prática científica ou 

profissional” (Ribeiro, 2010, p.31) é regida por uma serie de requisitos e traduz-se num 

processo essencial pelo qual uma disciplina científica desenvolve e produz conhecimento, 
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considerando que esta tem início numa grande questão, que suporta o processo de 

investigação que por sua vez sustenta a ciência (Neves, 2014). 

A ciência emergiu da necessidade e capacidade do ser humano em questionar o 

que observa, buscando teorias e justificações para esses factos. De destacar que muitos 

dos factos observados são impossíveis de reproduzir em laboratório, submetidos a um 

controlo rígido em ambiente favorável, como é o caso das ciências sociais, e dos estudos 

que de algum modo implicam o processo natural de uma sociedade (Ribeiro, 1999). Nas 

ciências sociais a investigação traduz um processo de estruturação do conhecimento e por 

isso de aprendizagem (Sousa, 2011). 

Adotamos uma metodologia extensiva, descritiva e com recurso a entrevista neste 

estudo exploratório, por se considerar que esta didática nos permite quantificar a 

frequência de algum fenómeno, no caso, a avaliação de riscos psicossociais nas autarquias 

locais, ao qual se segue um modelo de análise. 

Para o desenvolvimento deste estudo foi definida a contemplação de dois 

momentos distintos de recolha da informação, nomeadamente pesquisa web e aplicação 

de questionário auto administrado, por um elemento integrante dos Municípios 

contactados para o efeito, e que foi disponibilizado online, complementando os resultados 

com entrevistas junto de três Técnicos Superiores de HSST de Autarquias. 

 

  2.2.1. Método de Investigação 

A presente investigação tem como objetivo geral retratar o estado da arte dos 

riscos psicossociais no poder local. Para tal, a par de pesquisa na web foi desenvolvido 

um breve questionário que foi remetido a todas as autarquias a nível nacional, via correio 

eletrónico, correspondendo ao total de 308 Câmaras Municipais, onde estão também 

presentes os arquipélagos.  

Delinearam-se, deste forma, objetivos específicos que vêm complementar e 

sustentar a investigação. São eles:  

 Analisar e compreender a situação atual dos Municípios face à obrigatoriedade 

legal de avaliação dos riscos psicossociais;  

 Expectativas e obstáculos para a disseminação de práticas de avaliação e 

intervenção em riscos psicossociais. 
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Para a efetivação do estudo, foram solicitadas todas as Autarquias de Portugal a 

responder a um breve questionário, via correio eletrónico, por recurso aos contactos 

disponíveis na página da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no 

sentido de recolher os dados necessários para posterior análise.  

Das 308 Câmaras Municipais contactadas, 19participaram no estudo, acedendo ao 

pedido de colaboração no mesmo, sendo que destas apenas 17 responderam ao 

questionário.  

A par desta etapa de recolha de informação, por questionário, procedeu-se à 

recolha de dados, entre outubro de 2016 e junho de 2017, através da realização de 

pesquisa na web com vista à identificação de ações desenvolvidas pelos Municípios no 

âmbito dos riscos psicossociais, sendo estes dados disponibilizados para a realização de 

três entrevistas. Através da entrevista pretende-se sobretudo complementar a informação 

recolhida, de modo a melhor conhecer o fenómeno em apreço. 

 

  2.2.2. Instrumentos de Investigação 

Referindo Hill (1998, p.3),“o processo de investigação não é só um processo de 

aplicação de conhecimentos mas também um processo de planificação e criatividade 

controlada”, pelo que tendo em conta os objetivos previstos do estudo, para a recolha de 

dados serão utilizados como instrumentos a informação online referente à orientação 

autárquica de intervenção na temática dos riscos psicossociais e a recolha de informação 

por questionário, remetido via correio eletrónico a todos os municípios de Portugal 

continental e ilhas. Por fim, a entrevista junto de três profissionais da área dos riscos 

psicossociais, sendo alguns deles com experiência no poder local. 

 

   2.2.2.1. Inquérito por Questionário  

Quivy e Campenhoudt (2008) consideram que o inquérito por questionário passa 

pela colocação de uma série de perguntas, a um aglomerado de inquiridos, expressivo da 

população em estudo.  

Essas perguntas respeitam à situação social, profissional ou familiar dos 

inquiridos e reportam-se às opiniões e atitudes relativamente a opções ou questões 
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humanas e sociais, expectativas, ou nível de conhecimentos dos mesmos acerca de um 

dado assunto.  

Algumas das vantagens da utilização deste tipo de técnica passam pela capacidade 

de alcançar um aglomerado considerável de indivíduos, pela garantia de anonimato das 

respostas, pela flexibilidade temporal, permitindo às pessoas responderem ao 

questionário no momento que lhes for mais oportuno, além de proteger os inquiridos de 

qualquer possível influência por parte do investigador. 

 

2.2.2.2. A entrevista exploratória 

De carácter qualitativo o presente estudo mereceu um grande impacte de 

informação por recurso à prática de entrevista, permitindo complementar a informação 

até então recolhida.  

Simbolicamente a ideia de reduzir toda a investigação a uma única questão, nesta 

entrevista exploratória, em que o “investigador fixa simplesmente, com antecedência, os 

temas sobre os quais deseja que o seu interlocutor exprima, o mais livremente possível, 

a riqueza da sua experiência ou o fundo do seu pensamento” (Quivy, 2008, p.77). 

Esta metodologia permitiu-nos compreender o significado do fenómeno dos riscos 

psicossociais pela perspetiva de quem lida com esta temática, nas diferentes óticas e áreas 

laborais, sendo que o fim último é o de compreender o ponto de vista do respondente 

(Fortin, 2006). Efetivamente, estas entrevistas “não têm como função verificar hipóteses 

nem recolher ou analisar dados específicos, mas sim abrir pistas de reflexão”(Quivy, 

2008, p.79). 

A entrevista teve como suporte um guião com um total de oito questões, tendo 

sido convidados a responder quatro individualidades, nomeadamente três Técnicos 

Superiores de HSST de uma autarquia, e um Profissional da área académica da Saúde e 

Segurança no Trabalho.  

Dos contactos estabelecidos apenas três responderam favoravelmente acedendo à 

realização da mesma, nomeadamente os Técnicos Superiores. 

Para uma mais fácil interpretação das características de cada um dos participantes 

nas entrevistas, foram recolhidos dados de caracterização sociodemográficos e 

profissionais, que se apresentam no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Caracterização dos participantes nas entrevistas (dados 

sociodemográficos) 

 

Entrevistado Género Idade Área de Formação Atividade 

Profissional 

X M 27 

Engenharia de Segurança 
do Trabalho – Nível IV 
com Pós-graduação em 
Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios de 
3ª e 4ª categoria, 2 anos 
de experiência na função 

Técnico Superior na 
Direção Municipal de 
Recursos Humanos na 
Divisão Municipal de 
Segurança e Saúde 

Y F 35 

35 anos; Licenciatura em 
Psicologia; Técnica 
superior de psicologia; 
Pós-graduação em 
Medicina-Legal, 
experiência de pouco 
mais de um ano na 
função. 

Técnica Superior na 
Direção Municipal de 
Recursos Humanos na 
Divisão Municipal de 
Segurança e Saúde 

Z M 47 

Licenciado em Psicologia 
(especialização nas áreas 
de clínica, social e das 
organizações); Técnico 
superior de psicologia; 
Experiência na área de 
recursos humanos e de 
saúde ocupacional; 18 
anos de experiência como 
psicólogo; 
desenvolvimento de 
projetos na área das 
dependências, riscos 
psicossociais e 
capacidade de trabalho. 

Técnico Superior na 
Direção Municipal de 
Recursos Humanos no 
Departamento de Saúde, 
Higiene e Segurança 
 

 
 
   2.2.3. Participantes no Estudo 

Para participar neste estudo foram identificados todos os Municípios de Portugal 

tendo os mesmos sido contactados via correio eletrónico, com indicação da página onde 

poderiam aceder ao questionário remetido.  
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A população-alvo reúne assim a mesma característica enquanto colaboradores de 

uma autarquia municipal, sendo na sua abrangência correspondente também à população 

acessível, dada a facilidade de participação via correio eletrónico.  

A amostra total conseguida, não poderá ser tida como representativa do universo 

de 308 Municípios uma vez que apenas 19 devolveram informação para o estudo aqui em 

análise.  

Da entrevista semi-diretiva, a informação obtida pretende-se que possa elucidar 

as limitações/constrangimentos de quem lida diariamente com a questão de riscos 

psicossociais, sobretudo os profissionais ligados às questões de saúde e segurança na 

Autarquia. 

 

2.3. Tratamento e Análise dos Dados Recolhidos 

Tendo em conta a natureza qualitativa do inquérito por questionário, foi utilizada, 

como forma de análise dos dados, a estatística descritiva, permitindo identificar as 

características do fenómeno e obter uma visão geral sobre o mesmo.  

Tomando como ponto de partida as palavras de Fortin (2006, p. 27),“a 

investigação qualitativa tem por objetivo a compreensão alargada dos fenómenos”, 

considerando-se que estes são únicos e não previsíveis, pelo que toda a metodologia 

aplicada visa aclarar e compreender a situação atual dos riscos psicossociais nas 

autarquias. 

Após términus do prazo de resposta estabelecido para a disponibilidade na rede 

do questionário, os resultados foram reunidos em tabela, procedendo-se posteriormente à 

sua apreciação e conversão em gráfico, por recurso ao programa Microsoft Excel, com o 

intuito de facilitar o processo de leitura e manuseamento da informação. 

 

2.4.Critérios de Recolha dos Dados 

A conclusão deste estudo, em virtude do total de respostas ao questionário ficar 

aquém do pretendido, contemplou três momentos distintos de recolha de informação, 

nomeadamente: (i) pesquisa livre na web; (ii) aplicação de questionário e (iii) entrevista 

exploratória. 
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Todos os 308 atuais municípios de Portugal foram contactados via correio 

eletrónico com indicação para acesso à página de questionário online, sendo que apenas 

19 responderam, destacam-se apenas 17 colaborações válidas para análise.  

No decurso deste estudo, e com vista à efetiva caracterização dos riscos 

psicossociais nas autarquias, atualmente, complementamos a informação obtida nas duas 

fases descritas com a realização de três entrevistas exploratórias, semiestruturadas. 

Preparando estes diferentes momentos foram realizados instrumentos adequados para 

cada uma das fases, nomeadamente um questionário (Anexo 1) disponibilizado a todos 

os Municípios para auto preenchimento, e uma entrevista (Anexo 2). Para a sua validação, 

procedeu-se à realização de um pré-teste, junto de alguns Técnicos da área de Higiene e 

Segurança no Trabalho, igualmente potenciais participantes no estudo, com o intuito de 

melhorar e de avaliar a clareza das questões colocadas. Esse pré-teste revelou-se 

importante, dado ter sido necessárias pequenas alterações.  

O questionário aplicado era composto por um total de 10 questões, de resposta 

fechada, como sim e não, e outras por opções previamente já identificadas, e ainda 

questões de resposta aberta, permitindo aos participantes relatarem a sua experiência, e 

revelarem a realidade do seu Município no que respeita à temática dos riscos 

psicossociais. 

A todas as técnicas de recolha de informação, entrevistas e inquérito por 

questionário, foram atribuídos objetivos que consistiram em complementar as 

informações recolhidas via questionário, fomentando a identificação de potenciais 

dificuldades ou justificações para os resultados alcançados, assim como perceber as 

perspetivas futuras face à obrigatoriedade legal desta avaliação nas organizações, e o seu 

impacto nas autarquias. 
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CAPITULO 3 – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

 

No presente capítulo iremos proceder à apresentação dos resultados obtidos por 

meio dos instrumentos de investigação anteriormente apresentados, não descurando os 

objetivos apresentados.  

 

3.1. Análise da informação recolhida por pesquisa livre Web 

 

Iniciamos pela apresentação em quadro (Quadro 7), da informação recolhida por 

pesquisa livre na Web, no que respeita às ações desenvolvidas pelos Municípios, no 

âmbito dos riscos psicossociais, de onde se destacam os parceiros mais proeminentes em 

cada uma das iniciativas, sempre que disponível essa mesma informação. 

De destacar que esta pesquisa decorreu com a busca simples de uma única frase 

no motor de busca Google, nomeadamente “riscos psicossociais na câmara municipal”.  

Dessa pesquisa resulta então o seguinte quadro descritivo, onde se destacam os 

municípios de Cascais e da Maia, como tendo um maior número de iniciativas divulgadas, 

concernentes à temática de riscos psicossociais. 

 

Quadro 7 – Resultado da pesquisa livre de ações divulgadas na área dos riscos 

psicossociais por município 

 

CÂMARA 

MUNICIPAL 

 

INICIATIVA │ PARCEIROS 

DATA  

DE 

REALIZAÇÃO 

 

Albufeira 

Seminário "Gestão do Stress e dos Riscos Psicossociais 

no Trabalho” │ ACT 

 

 

20-10-2015 

 

Amarante 

Protocolo de parceria com a Ordem dos Psicólogos 

Portugueses (OPP) com o intuito de avaliar os riscos 

psicossociais dos técnicos da autarquia e promover a 

construção de locais de trabalho saudáveis 

 

18-05-2016 

 

Azeitão 

Seminário “Gestão do Stress e dos Riscos Psicossociais 

no Trabalho” │ ACT; CEDROS e Instituto Politécnico 

de Setúbal 

 

03-12-2014 
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Barreiro 

I Jornadas de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho   

05-05-2009 

 

 

Cascais 

II Jornadas Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

(Discutiram-se, ainda, questões relacionadas com 

responsabilidade civil e criminal no âmbito da 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, prevenção e 

segurança, o lado positivo da implementação do 

regulamento interno do álcool nos locais de trabalho, a 

gestão e prevenção de riscos psicossociais) 

 

 

22-05-2014 

IV Jornadas de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

“A Intervenção Psicossocial e sua interação com a SST” 

 

01-06-2016 

 

Chaves 

X Jornadas Saúde no Trabalho “Riscos Psicossociais nos 

Locais de Trabalho” │ACT 

 

05-12-2014 

XI Jornadas Saúde no Trabalho “Gestão do Stress e dos 

Riscos Psicossociais no Trabalho” │ ACT 

 

01-12-2015 

 

Coimbra 

Seminário “Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 

nas Autarquias e Empresas Municipais”│ ACT 

 

07-05-2012 

 

 

Fafe 

Congresso de Segurança e Saúde Ocupacional do Vale 

do Ave “A Prevenção dos Riscos Psicossociais e o 

desafio da qualidade na prestação de serviços de 

segurança e saúde: empresas saudáveis, trabalho de 

qualidade” │ ACT; ACES Alto Ave; APEMT - 

Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e 

Saúde no Trabalho 

 

 

17-09-2015 

 

Guarda 

8º Ciclo de Conferências “Saúde Sem Fronteiras”: 

“Stress no local de trabalho” │ ACT 

 

 

15-11-2012 

 

Guimarães 

Workshop “Riscos Psicossociais na Administração 

Pública” │ ACT 

 

08-10-2014 

Seminário “Da Investigação das Boas Práticas na 

Prevenção dos Riscos Profissionais” │ ACT 

 

08-10-2014 

 

Lisboa 

Seminário “O Papel da Liderança nos Riscos 

Psicossociais” │ ACT e OPP 

 

15-04-2015 

Seminário “Saúde Ocupacional que futuro: Estratégias e 

Práticas” | ACT 

24-05-2016 
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Loures 

Constituição do Regulamento Municipal de Segurança e 

Saúde no Trabalho  

 

28-04-2015 

Loures em Congresso: “O trabalho em funções públicas 

Presente e futuro” 

 

27-06-2015 

 

Madeira 

Seminário “Gestão do Stress e dos Riscos Psicossociais 

no Local de Trabalho” │ ACT; OPP;  

 

07-12-2015 

 

 

 

Maia 

Seminário “Relações interpessoais e Riscos 

Psicossociais nas Organizações” │ ACT 

 

20/22-11-2012 

Seminário “Sono, Saúde e Bem-Estar no Trabalho e sua 

Influência nos Riscos Psicossociais” │ ACT 

 

07-05-2015 

Implementação do Projeto “Mindmatters”, tendo por 

base yoga e meditação para combater o stress dos 

trabalhadores da autarquia 

 

02-05-2016 

 

 

 

Oeiras 

Simpósio “Gestão de Stress e de Riscos Psicossociais no 

Trabalho” │ ACT; Associação Portuguesa de 

Ergonomia 

 

21-10-2015 

Protocolo de parceria com a Ordem dos Psicólogos 

Portugueses (OPP) com o intuito de avaliar os riscos 

psicossociais dos técnicos da autarquia e promover a 

construção de locais de trabalho saudáveis 

 

08-08-2016 

Oliveira de 

Azeméis 

Seminário “Riscos Psicossociais” │ Centro Médico da 

Praça 

 

29-04-2014 

 

Palmela 

Seminário “Stress no Trabalho um desafio coletivo” │ 

ACT 

 

31-05-2016 

 

 

Ponta Delgada 

Protocolo de parceria com a Ordem dos Psicólogos 

Portugueses (OPP) com o intuito de avaliar os riscos 

psicossociais dos técnicos da autarquia e promover a 

construção de locais de trabalho saudáveis 

 

26-09-2015 

 

São Brás de 

Alportel 

Diagnóstico Organizacional, com o contributo de todos 

os colaboradores e colaboradoras que de forma anónima 

puderam participar nesta avaliação. A Câmara 

Municipal pretende conhecer, a fundo, a perceção das 

condições de trabalho de cada colaborador. 

 

24-10-2014 

Vizela Exposição alusiva ao tema “Segurança no Trabalho” │ 

ACT 
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Tendo presente que nem todos os Municípios têm o mesmo procedimento no que 

respeita à publicitação de informação, seja por critérios internos de funcionamento seja 

pelos escassos recursos, consideramos que esta é meramente uma informação que pode 

ser tida como indicador do tipo de iniciativas ou ações em curso no território. 

 

3.2.Análise da informação recolhida por Questionário 

Pela aplicação do questionário, que recorde-se teve como potenciais respondentes 

um total de 308 Municípios, foram registados um total de 19 respostas no intervalo 

compreendido entre 22 de abril e 30 de junho de 2017, sendo que apenas 17 procederam 

a resposta passível de ser analisada. 

Contamos assim com a participação dos municípios de Águeda, Amarante, Arcos 

de Valdevez, Benavente, Carregal, Constância, Cuba, Marinha Grande, Mértola, Montijo, 

Paços de Ferreira, Paredes, Rio Maior, Sabrosa, Serpa, Sintra, Vendas Novas, Vila de 

Rodão e Viseu. 

O questionário construído, com um total de 10 questões, das quais a identificação 

do Município e posteriormente dividido em três objetivos, nomeadamente: (i) 

organização dos serviços, pelas questões nº 2, “A autarquia tem os serviços de segurança 

organizados?”, nº 4, “A autarquia tem os serviços de saúde organizados?”, nº 6, “Foi 

feita alguma avaliação de risco por posto de trabalho?” e nº 7, “Se sim, essa avaliação 

provocou alteração nos postos de trabalho?”; (ii) modalidades dos serviços, pelas 

questões nº 3 e nº 5 com igual redação,“Se sim, qual a modalidade adotada?” e por fim 

(iii) atividades do município no âmbito dos riscos psicossociais pelas questões nº 8,“Se 

no processo de avaliação de riscos foram considerados os riscos psicossociais, 

identifique quais os que têm maior incidência?”, questão nº 9,“Está prevista 

informação/formação em matéria de segurança e saúde no trabalho contemplando os 

riscos psicossociais?” e nº 10,“Estão previstas, ou tiveram já lugar ações junto dos 

trabalhadores/comunidade no âmbito de segurança e saúde no trabalho, que contemple 

a tipologia de riscos psicossociais? Indique.” 

Workshop, subordinado ao tema “Riscos Psicossociais” 

│ ACT 

28-04-2015 
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No que respeita à organização dos serviços, apresentado no Gráfico 1, podemos 

verificar que na sua maioria os municípios têm os serviços de segurança (68,42%), e de 

saúde (63,16%) organizados, tendo na sua maioria procedido a avaliação de riscos nos 

postos de trabalho (68,42%), ainda que com parca expressão em alterações dos mesmos 

(47,37%). 

 
 

No que respeita às modalidades dos serviços adotados, verificamos pelo Gráfico 

2 que são na sua grande parte externos, tanto no âmbito da segurança (44,44%), bem 

como no âmbito da saúde (64,71%). 

Esta informação reporta-nos para a escassez de recursos humanos ou eventual 

capacidade atual dos municípios em assegurar, por recurso ao seu próprio mapa de 

pessoal, de equipas multidisciplinares suficientes para fazer face ao cumprimento das 

obrigações legais no âmbito da segurança e saúde.  

Pelo que poderemos considerar, como hipótese de ausência de respostas, o 

eventual desconhecimento entre os serviços, de quem poderia reunir capacidade de 

resposta ajustada ao presente questionário. 

68,42% 63,16% 68,42%
47,37%

10,53% 10,53% 10,53%
26,32%

21,05% 26,32% 21,05% 26,32%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

q2 q4 q6 q7

Grafico 1 - Organização dos Serviços

sim não não respondeu
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As últimas três questões colocadas visam responder ao objetivo base deste estudo, 

nomeadamente caracterizar o estado da arte dos riscos psicossociais nas autarquias locais, 

pelo que as respostas são deixadas em aberto permitindo uma caracterização mais 

ajustada a cada uma das realidades respondentes, e que se encontram resumidas no gráfico 

3, apresentado de seguida. 

Analisando este grupo de questões, especificamente a questão nº 8, foram 

consideradas doze ausências de respostas, enquanto dois Municípios responderam 

negativamente à consideração desta tipologia de riscos aquando da avaliação.  

Do total de dezanove respondentes apenas cinco identificaram a avaliação de 

riscos psicossociais no momento de avaliação de riscos no município. 

 

44,44%
64,71%

22,22%

5,88%5,56% 0,00%

27,78% 29,41%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

q3 q5

Gráfico 2 - Modalidades dos Serviços

externos proprios comuns não respondeu
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As cinco Autarquias respondentes identificaram como sendo os riscos 

psicossociais mais salientes o “stress”, identificado por duas autarquias, seguido de “falta 

de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador”, “falta de controlo sobre 

a forma como executa o trabalho”, um outro município identifica ainda “riscos 

psicológicos (irritação, cansaço, agressividade) ”. 

Passando à questão nº 9, do total de respondentes registamos quatro ausências de 

solução, e sete com resposta negativa, ou seja, que não prevêem informação/formação em 

matéria de segurança e saúde no trabalho contemplando os riscos psicossociais. Apenas 

oito autarquias responderam afirmativamente a esta questão, dando nota da previsão de 

ocorrência destas ações. 

Recordando a última questão colocada em questionário, designadamente “Estão 

previstas, ou tiveram já lugar ações junto dos trabalhadores/comunidade no âmbito de 

segurança e saúde no trabalho, que contemple a tipologia de riscos psicossociais? 

Indique”, assinalamos a ausência de resposta por dez dos dezanove respondentes, e quatro 

resposta negativas.  

Contabilizaram-se três contributos positivos, em que foram identificadas ações 

sobre as temáticas de “gestão do stress”, e uma outra sobre “álcool e outras drogas, 

postura no posto de trabalho, riscos no trabalho”, e uma ultima que dá nota da 

impossibilidade de agendamento ate ao momento. 

63,16%

21,05%

58,82%

26,32%

42,11%

17,65%

10,53%

36,84%
23,53%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

q8 q9 q10

Gráfico 3 - Atividades no âmbito dos Riscos 
Psicossociais

não respondeu sim não
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3.3.Análise da informação recolhida por Entrevista 

Considerando toda a estrutura do guião da entrevista disponibilizado em anexo, 

de seguida são apresentadas as questões, de modo mais conciso, permitindo uma melhor 

reflexão sobre os contributos alcançados nesta fase da metodologia. 

Q.1: “Considera que este é o melhor processo para a saúde e segurança dos 

trabalhadores?” 

Q.2: Da informação recolhida, há ainda Municípios que afirmam não terem realizado 

avaliações de risco. “Como classifica esta situação?” 

Q.3: “Desde a imposição legal de avaliação destes riscos, até ao momento atual, 

considera que tudo tem sido feito no sentido de permitir o cumprimento desta 

avaliação?” 

Q.4:“Dada a sua experiência, o que se lhe propõe estes registos?” 

Q.5: “Quais são as suas expetativas para o futuro no que concerne aos riscos 

psicossociais, nas autarquias?” 

Q.6: “Que obstáculos poderão ser identificados no que respeita ao seu enraizamento 

no mundo do trabalho?”  

Q.7: “Alguma(s) recomendação(ões) para as autarquias locais que desejam iniciar 

um trabalho estruturado?” 

Q.8: “Sobre o tema em apreço, algum comentário que pretenda acrescentar?” 

 

Tomando por base as respostas conseguidas, poderemos caracterizar os 

entrevistados como “testemunha privilegiada”, atendendo a que estes interlocutores 

desempenham profissionalmente a sua atividade na área da Higiene Segurança e Saúde.  

Considerando as questões respeitantes à modalidade dos serviços, por 

unanimidade os entrevistados consideram que todos os municípios deverão ter os seus 
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próprios serviços de segurança e de saúde, ou seja, para além de organizados deverão 

evoluir no sentido de garantirem serviços próprios.  

Recordamos que o Serviço de Saúde do Trabalho e o Serviço de Segurança do 

Trabalho devem ser organizados na modalidade de “serviço interno” sempre que uma 

Câmara Municipal tiver pelo menos 400 trabalhadores (num estabelecimento ou conjunto 

de estabelecimentos distanciados até 50Km daquele que ocupa maior número de 

trabalhadores - artigo 78.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro e suas alterações). 

No que respeita à escassa avaliação de riscos levada a cabo por muitos dos 

Municípios respondentes, considera o entrevistado Z que esta é uma situação “Muito 

negativa! Não se cumpre a legislação e põe-se em risco a integridade física e psicológica 

dos trabalhadores”.  

Relativamente à questão número três da entrevista reforça o entrevistado Z que 

esta é ainda uma das lacunas das autarquias salientando que a ausência de resposta será 

por si só espelho da ausência de recursos nas autarquias nas áreas de segurança e saúde, 

considerando que se assistiu a uma forte sensibilização para a temática pelas ações da 

ACT, entre 2014/2017, no entanto “não existe fiscalização e a perceção que tenho é que 

a maioria das empresas e instituições não fazem avaliações de riscos psicossociais”. 

Apelando à experiência dos entrevistados foi-lhes solicitado que comentassem os 

resultados obtidos no âmbito das questões 9 e 10 do questionário remetido junto dos 

Municípios, atendendo a que mais uma vez a ausência de resposta foi dominante. No 

global é identificada a ausência de investimento nesta temática, bem como a falta de 

informação e formação na área dos riscos psicossociais, quando dois deles 

acompanhavam nesta fase um processo de avaliação de riscos.  

Em jeito de resumo é referido pelo entrevistado Z que “as empresas olham para 

estas questões, da segurança e saúde no trabalho, nomeadamente, os riscos 

psicossociais, como uma despesa, o que na realidade a prática e os estudos efetuados 

nesta área, comprovam que é um investimento”, razão esta que consideramos potenciar 

o distanciamento também das autarquias no cumprimento legal da avaliação de riscos 

psicossociais.  

No que concerne aos riscos psicossociais nas autarquias foi solicitado a cada um 

dos entrevistados a sua perceção/expectativa num futuro próximo sobre o tema, tendo 

todos eles direcionado a sua vontade na assunção desta tipologia de riscos como uma 
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ferramenta igualmente necessária e relevante na gestão dos recursos humanos, 

considerando que “deveriam ser valorizados como todos os outros riscos, pois um 

trabalhador inseguro e instável psicologicamente está em exposição constante ao risco”.  

Eventualmente pela sua larga experiência comenta o entrevistado Z que “temos 

assistido, nos últimos anos, em inúmeras autarquias, ao desenvolvimento de estudos na 

área dos riscos psicossociais, para o qual, tem sido muito importante as campanhas da 

ACT e o envolvimento da Ordem dos Psicólogos (…) Em conclusão, tem havido um 

interesse crescente, apesar da minha perceção indicar que ainda é uma minoria das 

Câmaras que trabalha nesta área, perspetivando-se no futuro um desenvolvimento 

moderado”. 

As questões finais colocadas junto dos entrevistados identificam que o maior 

obstáculo ao enraizamento das avaliações de riscos psicossociais passa pelo assumir de 

que é um investimento sem retorno, a par da “falta de cultura e sensibilidade na 

organização para a perceção do grau de importância de controlar os riscos 

psicossociais”(Entrevistado Z). 

Como recomendação é identificado, pelo entrevistado Z, um processo que visa 

levar a cabo e com sucesso um processo de avaliação de riscos psicossociais, destacando 

que“ter a noção que o investimento na área dos riscos psicossociais é um investimento 

na saúde dos trabalhadores, na produtividade, um investimento financeiro que vai 

propiciar na melhoria da qualidade de serviços prestados aos seus Munícipes”. 
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CAPITULO 4 – DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÃO  

 

Após apresentados os resultados do estudo, serve o presente capítulo para discuti-

los e integrá-los à luz do enquadramento teórico previamente efetuado, salientando os 

tópicos de maior relevância. 

 

4.1. Discussão de Resultados  

Esta investigação pretendeu responder a um objetivo geral que visava o retrato do 

estado da arte dos riscos psicossociais no poder local.  

A par desta pretensão foram definidos objetivos específicos que vêm complementar 

e sustentar a investigação, nomeadamente: 

 Analisar e compreender a situação atual dos Municípios face à obrigatoriedade 

legal de avaliação dos riscos psicossociais;  

 Expectativas e obstáculos para a disseminação de práticas de avaliação e 

intervenção em riscos psicossociais. 

Em primeiro lugar, é importante referir que os resultados obtidos neste estudo 

confirmaram a parca investigação nesta área, especialmente no que respeita às autarquias 

locais.  

De acordo com o Relatório “Organização e funcionamento dos Serviços de Saúde e 

Segurança do Trabalho nas Câmaras Municipais de Portugal Continental” publicado em 

Julho de 2017, produzido pela Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção 

da Saúde, “uma adequada avaliação de riscos profissionais constitui a base de uma 

efetiva gestão em SST/SO, considerando-se uma ferramenta fundamental para a 

prevenção dos riscos profissionais e, consequentemente, para a redução dos acidentes 

de trabalho, das doenças profissionais e de outras doenças ligadas ao trabalho” (DGS, 

2017, p.25).  

Este mesmo relatório constata que das 163 câmaras respondentes, e com Serviços de 

Saúde do Trabalho e/ou Serviços de Segurança do Trabalho organizados pouco mais de 

metade (59,5%) têm estabelecido um processo de identificação e avaliação de riscos 

profissionais, ao passo que 62,6% das Câmaras Municipais afirmam ter realizado a 

avaliação integrada de riscos profissionais.  



 

54 
 

Esta informação não corrobora os resultados obtidos no nosso estudo, considerando 

a maior percentagem de autarquias sem avaliação de riscos concretizada. 

A avaliação produzida ao PNSOC que termina no final do presente ano, depois de 

iniciado no ano de 2013 o seu segundo ciclo, permitiu o direito de todos os trabalhadores 

a um ambiente de trabalho saudável constitucional e legalmente estabelecido, bem como 

os benefícios da manutenção de elevados padrões de saúde e segurança do trabalho foram 

fortemente enfatizados ao longo deste período.  

Desta avaliação, produzida pelo Professor da Escola Nacional de Saúde Pública 

da Universidade de Lisboa, Carlos Silva Santos, destaca a fase de desenvolvimento de 

documentos de referência sobre exposição a diferentes riscos profissionais, onde estão 

também previstos os fatores de risco psicossocial relacionados com o trabalho. 

Considera no entanto que ainda longe de corresponder às necessidades do terreno 

está a dinamização e promoção da saúde no local de trabalho, encarando a nutrição, o 

trabalho ea saúde mental no âmbito dos fatores de risco psicossocial no local de trabalho 

como áreas de desenvolvimento no futuro.  

 

 

4.2. Conclusão, limitações e perspetivas futuras 

Recordando o ser humano como um ser complexo, no que respeita à sua natureza 

(bio-psico-social), as transformações ocorridas no mundo do trabalho ao longo das 

últimas décadas por si só têm alterado o foro dos riscos e doenças profissionais, 

desencadeando novos desafios para a saúde ocupacional e a SST em geral.  

A contextualização do estado da arte das autarquias face aos riscos psicossociais 

revela-nos um percurso ainda muito ténue, e pouco estruturado. Pelos relatos 

conseguidos, entendemos que a falta de informação e de recursos ajustados às 

necessidades específicas de formação desta tipologia de riscos profissionais tem também 

sido um risco na dinamização e implementação desta avaliação, prevenção e atuação. 

No contexto atual em que se promovem novas competências aos Municípios, 

nomeadamente no âmbito da saúde, quando o SNS aposta na saúde mental, a OPP– 

Ordem dos Psicólogos Portugueses, reconhece publicamente o esforço produzido pelas 

diferentes organizações no sentido de assegurar uma resposta no âmbito dos riscos 

psicossociais.  
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Consideramos que poderão assim estar reunidas condições favoráveis ao 

investimento nesta tipologia de riscos.  

A par destas condições será determinante a formação e informação dos 

trabalhadores, organizações e dos próprios médicos do trabalho. 

O nosso estudo permitiu, ainda, evidenciar a atividade burocrática que caracteriza 

as autarquias locais. De salientar que o presente ano civil é para muitos Autarcas o 

equivalente a um fim de ciclo, atendendo à realização das eleições gerais para os órgãos 

representativos das autarquias locais agendado para o mês de Outubro. 

Assim, a par da instabilidade cíclica das autarquias, a cada quatro anos, 

consideramos como limitação ao presente estudo a própria pesquisa web por ações 

desenvolvidas pelas Autarquias.  

Esta pesquisa poderá não ter resultado na identificação da sua totalidade, seja 

pelos termos em busca seja pela ausência de publicitação de muitas das iniciativas na 

grande parte dos Municípios. Destacamos que a própria gestão de informação é distinta 

de concelho para concelho. 

Focando a parca adesão de respostas no que toca à participação das Autarquias 

após convite para preenchimento do questionário, online, consideramos que se poderá 

dever não só ao período sensível em que se encontram neste ano de fim de ciclo de 

mandato eleitoral, correspondente para muitos a um fim de ciclo político, mas também à 

escassez de recursos humanos nas áreas de SST, e à subcontratação externa destes 

serviços por grande parte dos municípios. 

A escassez de recursos, bem como a pouca informação e ações dirigidas às 

autarquias no âmbito dos riscos psicossociais poderão ter também contribuído para o 

escasso número de participações no presente estudo.  

Tendo em conta a natureza desta investigação seria interessante efetuar um estudo 

mais preciso recolhendo informações concretas e incluindo as perceções de todos os 

profissionais dessa mesma autarquia, nomeadamente por categorias profissionais, e pelos 

diferentes níveis de direção, considerando ainda a gestão de topo, a par da identificação 

dos recursos que integram o quadro da autarquia afetos às questões de HSST e gestão dos 

serviços. 

Aquando desta recolha seria adequado utilizar um método de recolha de dados 

qualitativo, para que a análise pudesse ser mais exaustiva e minuciosa. Seria interessante, 
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também, comparar autarquias de distritos distintos, mas cuja abordagem dos riscos 

psicossociais estivesse na mesma fase de avaliação/atuação, no sentido de perceber os 

pontos fortes e fracos de cada uma destas situações. Preferencialmente este estudo deveria 

incluir uma amostra mais representativa face ao total de concelhos.  

Por outro lado, seria pertinente comparar duas, ou mais, autarquias com 

modalidades de serviços de segurança e saúde organizados distintas (próprios, externos e 

comuns).  

Esta análise permitiria fazer o levantamento das principais diferenças entre 

autarquias, desde o número de recursos humanos afetos à segurança e saúde no trabalho, 

tendo em consideração a proporção do total de trabalhadores, e eventualmente perceber 

o fluxo de comunicação existente para as solicitações análogas de colaboração em estudos 

para fins académicos. 
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ANEXO 1 – Inquérito por Questionário 

 

 

Questionário 

 Caro(a) Colaborador(a) 
 da Autarquia Local, 
 
O presente questionário tem por objetivo proceder a uma caracterização geral dos riscos 
psicossociais nas autarquias locais. Este breve questionário inclui questões em matéria de 
Segurança e Saúde no Trabalho, prevendo-se obter um sucinto diagnóstico da situação existente.  
Servindo apenas propósitos académicos, no âmbito de mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, pretende-se reunir 
informação que possibilite retratar na sua generalidade os Serviços de Segurança e Saúde nas 
Autarquias, e em particular a atividade desenvolvida no âmbito dos Riscos Psicossociais. 
Desde já agradeço a colaboração, contando com os seus contributos até ao dia 26 de maio de 
2017.  
Obrigada pela sua colaboração. 

 
1. Identifique a Autarquia Local. 

 

2. A autarquia tem os serviços de segurança organizados? 

Sim 

Não 

3. Se sim, qual a modalidade adotada? 

Serviços próprios 

Serviços externos 

Serviços comuns 

Outro (especifique) 

 

4. A Autarquia tem os serviços de saúde organizados? 

Sim 

Não 



 

65 
 

5. Se sim, qual a modalidade adotada? 

Serviços próprios 

Serviços externos 

Serviços comuns 

Outro (especifique) 

 

6. Foi feita alguma avaliação de risco por posto de trabalho?  

Sim 

Não 

7. Se sim, essa avaliação provocou alteração nos postos de trabalho? 

Sim 

Não 

Outro (especifique) 

 

8. Se no processo de avaliação de riscos foram considerados os riscos 
psicossociais, identifique quais os que têm maior incidência? 

 

9. Está prevista informação/formação em matéria de segurança e saúde no 
trabalho contemplando os riscos psicossociais? 

Sim 

Não 

Outro (especifique) 

 

10. Estão previstas, ou tiveram já lugar ações junto dos 
trabalhadores/comunidade no âmbito de segurança e saúde no trabalho, que 
contemple a tipologia de riscos psicossociais? Identifique. 

 

CONCLUÍDO. Obrigada pela sua participação.  
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ANEXO 2 – Guião de Entrevista 

Blocos Temáticos Questões 

Legitimação da 

entrevista 

- Apresentação da investigadora 

- Esclarecimento acerca do estudo em apreço 

Dados 

sociodemográficos e 

percurso profissional do 

entrevistado 

Solicitação dos dados: i) nome, ii) idade, iii) habilitações 

e formações, iv) categoria profissional, v) percurso 

profissional, vi) tempo de serviço na profissão, vii) 

atividades complementares, viii) desenvolvimento de 

atividades profissionais no âmbito da HSST/Saúde 

Ocupacional 

 

 

 

 

Análise da informação 

Na sua maioria, os respondentes afirmam ter os serviços 

de segurança e saúde nos seus Municípios, organizados. 

No entanto, na sua maioria são geridos por entidades 

externas. 

1 - Considera que este é o melhor processo para a saúde e 

segurança dos trabalhadores? 

Da informação recolhida, há ainda Municípios que 

afirmam não terem realizado avaliações de risco. 

2 - Como classifica esta situação? 

Especificamente sobre a questão 8, “Se no processo de 

avaliação de riscos foram considerados os riscos 

psicossociais, identifique quais os que têm maior 

incidência?”, foi registado um grande número de não 

respostas. 
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3 - Desde a imposição legal de avaliação destes riscos, até 

ao momento atual, considera que tudo tem sido feito no 

sentido de permitir o cumprimento desta avaliação? 

Passando às questões 9 “Está 

prevista informação/formação em matéria de segurança e 

saúde no trabalho contemplando os riscos 

psicossociais?”, e 10 “Estão previstas, ou tiveram já 

lugar ações junto dos trabalhadores/comunidade no 

âmbito de segurança e saúde no trabalho, que contemple 

a tipologia de riscos psicossociais? Identifique.”, também 

a não resposta foi a mais registada. 

4 - Dada a sua experiência, o que se lhe propõe estes 

registos? 

Direções futuras para os 

riscos Psicossociais nas 

Autarquias 

 

5 - Quais são as suas expetativas para o futuro no que 

concerne aos riscos psicossociais, nas autarquias? 

6 - Que obstáculos poderão ser identificados no que 

respeita ao seu enraizamento no mundo do trabalho? 

7 –Alguma(s) recomendação(ões) para as autarquias 

locais que desejam iniciar um trabalho estruturado? 

Espaço livre de 

comentário 

8 – Sobre o tema em apreço, algum comentário que 

pretenda acrescentar? 
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Anexo 3 – Resultado Entrevista X 
 

Blocos Temáticos Questões 
Legitimação da 

entrevista 
- Esclarecimento acerca do estudo em apreço: 

Dados 
sociodemográficos e 

percurso profissional do 
entrevistado 

X, 27 anos, Licenciatura em Engenharia de Segurança do 
Trabalho – nível IV, Técnico Superior desde há dois anos, 
com Pós-Graduação em Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios de 3ª e 4ª categoria, e profissionalmente integrado 
na HSST/Saúde Ocupacional 

 
 
 
 

Análise da informação 

Na sua maioria, os respondentes afirmam ter os serviços de 
segurança e saúde nos seus Municípios, organizados. No 

entanto, na sua maioria são geridos por entidades externas. 
1 - Considera que este é o melhor processo para a saúde e 

segurança dos trabalhadores? 
Após quase dois anos a trabalhar na minha área de 

formação, exercendo funções como Técnico Superior na 
Divisão Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho da 
Câmara Municipal XX, os serviços de segurança e saúde 

são executados por três técnicos internos. 
Um serviço externo para um município, teria como mais-
valia no cumprimento de objetivos traçados pela entidade 
executante sobre os serviços SST aplicados, uma vez que 

existe menos inércia aquando aplicações vindas do 
exterior. Contudo a minha opinião é que o serviço deve ser 

interno, pois existe um conhecimento contínuo e mais 
aprofundado das matérias executadas nos diferentes 

âmbitos, deve haver assim um compromisso da instituição 
com os pareceres técnicos emitidos de modo a que os 

mesmos sejam aplicados e seja assim todo esforço 
traduzido em uma melhoria continua para dar melhores 

condições de trabalho a todos os trabalhadores de todas as 
áreas do município. 

Da informação recolhida, há ainda Municípios que 
afirmam não terem realizado avaliações de risco. 

2 - Como classifica esta situação? 
Para além da avaliação de riscos das atividades do 

município ser de carácter obrigatório, é fundamental a 
consciencialização de todos os riscos que os trabalhadores 

estão expostos. Só assim os conseguimos eliminar ou 
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minimizar, aplicando uma cultura de segurança e 
protegendo ao máximo todos os envolvidos. 

Especificamente sobre a questão 8, “Se no processo de 
avaliação de riscos foram considerados os riscos 
psicossociais, identifique quais os que têm maior 

incidência?”, foi registado um grande número de não 
respostas. 

 
3 - Desde a imposição legal de avaliação destes riscos, até 

ao momento atual, considera que tudo tem sido feito no 
sentido de permitir o cumprimento desta avaliação? 

 
Provavelmente os riscos psicossociais com maior 

incidência como o stress e depressão do trabalhador, teria 
como fonte a ambiguidade do papel do trabalhador no 

serviço que se encontra, por falta de definição de metas 
organizacionais. 

 
Passando às questões 9 “Está 

prevista informação/formação em matéria de segurança e 
saúde no trabalho contemplando os riscos psicossociais?”, 
e 10 “Estão previstas, ou tiveram já lugar ações junto dos 

trabalhadores/comunidade no âmbito de segurança e 
saúde no trabalho, que contemple a tipologia de riscos 

psicossociais? Identifique.”, 
4 - Dada a sua experiência, o que se lhe propõe estes 

registos? 
A título individual não me foi concedida qualquer 

formação que contemplasse riscos psicossociais, assim 
como não foi planeado qualquer formação que abrangesse 

esta temática. Contudo, foi realizado um questionário 
COPSOQ a todo o universo da autarquia por uma entidade 

externa, que aplicou, recolheu e procedeu ao tratamento 
dos dados. Sobre os resultados, cabe agora às direções 
perante os resultados implementar as melhores ações. 

Direções futuras para os 
riscos Psicossociais nas 

Autarquias 

 

5 - Quais são as suas expetativas para o futuro no que 
concerne aos riscos psicossociais, nas autarquias? 

Deveriam ser valorizados como todos os outros riscos, pois 
um trabalhador inseguro e instável psicologicamente está 

em exposição constante ao risco. Devem ser criadas 
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estruturas de apoio a todos os trabalhadores com via de 
acesso pelo próprio ou aconselhado por chefia. 

6 - Que obstáculos poderão ser identificados no que 
respeita ao seu enraizamento no mundo do trabalho? 

A falta de cultura e sensibilidade na organização para a 
perceção do grau de importância de controlar os riscos 

psicossociais. 

7 –Alguma(s) recomendação(ões) para as autarquias locais 
que desejam iniciar um trabalho estruturado? 

Considero que já foi respondida ao longo da entrevista. 
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Anexo 4 - Resultado entrevista Y 
 

Blocos Temáticos Questões 
Legitimação da entrevista - Esclarecimento acerca do estudo em apreço 

Dados sociodemográficos e 
percurso profissional do 
entrevistado 

Y; 35 anos; Licenciatura em Psicologia; Técnico 
superior de psicologia; Pós-graduação em 
Medicina-Legal, 9 anos e 5 meses de experiência 
em autarquia. Um ano e cinco meses na DMSST. 

 
 
 
 
Análise da informação  

Na sua maioria, os respondentes afirmam ter os 
serviços de segurança e saúde nos seus 
Municípios, organizados. No entanto, na sua 
maioria são geridos por entidades externas.   
    1 - Considera que este é o melhor processo para 
a saúde e segurança dos trabalhadores? 
Estou como referi num processo de mobilidade 
entre órgãos, pelo que a minha experiência 
anterior em nada toca com as minhas novas e 
atuais funções. O entanto desta experiência de 
pouco mais de um ano considero que haverá 
sempre uma vertente positiva na externalização de 
serviços de HSST, pela distância existentes 
relativamente às politicas do executivo bem como 
das Direções, facilitando a implementação de 
normas e cumprimento legal. No entanto, a 
articulação com alguém da área no interior da 
autarquia poderá fazer aproximar os processos à 
realidade da cultura organizacional. Desta forma, 
promoveríamos processos mais isentos quer na 
segurança como na saúde, sem preconceitos ou 
informação privilegiada. Cada pessoa vale por si, 
e o somatório vale pela organização, sendo que 
este somatório apenas poderá ter um resultado 
fiável se trabalhado no interior da autarquia, pelo 
que os serviços deverão ser sempre geridos no 
interior.  
Da informação recolhida, há ainda Municípios 
que afirmam não terem realizado avaliações de 
risco. 
    2 - Como classifica esta situação? 
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Para além da avaliação de riscos das atividades do 
município ser de carácter obrigatório, é 
fundamental a consciencialização de todos os 
riscos que os trabalhadores estão expostos. 
Considerando o hiato temporal desde a primeira 
legislação aos dias de hoje, considero que estamos 
ainda na base de um processo de prevenção. 
Especificamente sobre a questão 8, “Se no 
processo de avaliação de riscos foram 
considerados os riscos psicossociais, identifique 
quais os que têm maior incidência?”, foi 
registado um grande número de não respostas. 
    3 - Desde a imposição legal de avaliação destes 
riscos, até ao momento atual, considera que tudo 
tem sido feito no sentido de permitir o 
cumprimento desta avaliação? 
Pegando na questão anterior, constatada a 
ausência de avaliação de riscos, a não resposta a 
esta questão não será “estranha”! Da realidade que 
conheço das autarquias são poucas as que têm 
pelo menos um técnico da área de HST nos 
quadros, outros têm todo este processo 
externalizado cumprindo essencialmente com as 
questões de saúde dos trabalhadores. Em quase 10 
anos de trabalho, apenas neste período de 
mobilidade assisti e fui alvo de uma avaliação do 
posto de trabalho!!! É verdade…por isso não me 
admira que esta seja a resposta maioritária. Pelo 
que considero que a não resposta seja já por si uma 
resposta. Não há recursos.  
Passando às questões 9 “Está 
prevista informação/formação em matéria de 
segurança e saúde no trabalho contemplando 
os riscos psicossociais?”, e 10 “Estão previstas, 
ou tiveram já lugar ações junto dos 
trabalhadores/comunidade no âmbito de 
segurança e saúde no trabalho, que contemple a 
tipologia de riscos psicossociais? Identifique.” 
4 - Dada a sua experiência, o que se lhe propõe 
estes registos? 
Durante este ano, tive oportunidade de 
acompanhar a preocupação da autarquia em 
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avançar com a avaliação de RP’s, utilizando uma 
entidade externa para o efeito que procedeu á 
aplicação do COPSOQ, depois de adaptado no 
que respeita à linguagem à autarquia. Além da 
linguagem foi também ajustada a cotação do 
questionário. Reservas minhas à parte, da análise 
final quase nada resultou como preocupante para 
ser trabalhado em todo o universo da autarquia, 
que tem perto de 3000 trabalhadores!  
Sobre este processo, a intervenção da equipa foi 
meramente de facilitadora na mediação com a 
Entidade gestora do processo, pois todo o 
tratamento foi realizado pela mesma. 
Ainda assim, e na expectativa de serem decididas 
em reuniões de trabalho as propostas de ações a 
implementar em função de cada problemática 
identificada, não houve formação sobre a área a 
nenhum dos elementos da divisão. Recordando 
que seria a Divisão em parceria com cada Direção 
a analisar os resultados e propor ações junto dos 
trabalhadores, considero que muita informação 
ficou a faltar neste processo, pois não há uma base 
de trabalho, e abordamos aqui questões que 
extravasam a segurança de máquinas, por 
exemplo, falamos de pessoas.    

Direções futuras para os riscos 
Psicossociais nas Autarquias 

 

 5 - Quais são as suas expetativas para o futuro no 
que concerne aos riscos psicossociais, nas 
autarquias?  

À semelhança dos restantes riscos profissionais, 
deverão ser valorizados e tidos em consideração 
em momentos de avaliação. Mais do que os riscos 
a aposta na cultura da saúde, na prevenção a todos 
os níveis, possa ser um motor para a 
implementação de programas de bem-estar nas 
organizações, e potenciar o recurso de 
proximidade das câmaras Municipais e envolver a 
população, quem ganha não é só o trabalhador e 
também o concelho. 
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6 - Que obstáculos poderão ser identificados no 
que respeita ao seu enraizamento no mundo do 
trabalho?  

 A visão de custos associados, por parte do 
executivo e a não perspetiva do retorno deste tipo 
de investimento. A implicação de mais recursos 
humanos nas organizações, poderá também 
dificultar a sua implementação, bem como 
conhecer casos de boas-praticas, que promovam e 
sustentem este mesmo processo. 

7 –Alguma(s) recomendação(ões) para as 
autarquias locais que desejam iniciar um trabalho 
estruturado?  
Felizmente este é um tema que vai tendo cada 
mais destaque dentro das organizações, e muito 
dele motivado pela ACT e do Serviço Nacional de 
Saúde pelo Programa Nacional de Saúde 
Ocupacional. No entanto desde á cerca de três 
anos a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) 
tem apostado imenso nesta área, motivando 
inclusive prémios para as empresas com o 
“Healthy Work Places”. A OPP disponibiliza-se a 
apoiar as autarquias, e outras entidades, que 
pretendem avançar com esta avaliação de risco, 
desde que garantam um Psicólogo na organização. 
E efetivamente o caminho só pode ser este, 
trabalhar com retaguarda e com o know-how de 
quem tem já um percurso firmado, e que faz 
formação e conhece os instrumentos de avaliação. 
So assim, poderá ser sedimentado um bom 
trabalho, validado e que depende sobretudo do 
empenho e comprometimento político do 
executivo. A política não pode ser virada apenas 
para o exterior, deve ter preocupação com os 
trabalhadores. 

 

 

 
 



 

75 
 

 
Anexo 5 – Resultado Entrevista Z 

Blocos Temáticos Questões 
Legitimação da entrevista - Esclarecimento acerca do estudo em apreço 

Dados sociodemográficos e 
percurso profissional do 
entrevistado 

Z; 47 anos; Licenciado em Psicologia (especialização 
nas áreas de clinica, social e das organizações); Técnico 
superior de psicologia; Experiência na área de recursos 
humanos e de saúde ocupacional; 18 anos de 
experiência como psicólogo; Desenvolvimento de 
projetos na área das dependências, riscos psicossociais 
e capacidade de trabalho. 

 
 
 
 
Análise da informação  

Na sua maioria, os respondentes afirmam ter os serviços 
de segurança e saúde nos seus Municípios, organizados. 
No entanto, na sua maioria são geridos por entidades 
externas.   
    1 - Considera que este é o melhor processo para a 
saúde e segurança dos trabalhadores? 
Na minha opinião é aconselhável, os Municípios terem 
Serviços próprios de Segurança e Saúde no Trabalho; 
Da informação recolhida, há ainda Municípios que 
afirmam não terem realizado avaliações de risco. 
    2 - Como classifica esta situação? 
Muito negativa! Não se cumpre a legislação e põe-se em 
risco a integridade física e psicológica dos 
trabalhadores, aumentando o risco de acidentes em 
serviço, doenças profissionais, baixas médicas… baixa 
de produtividade… . 
Especificamente sobre a questão 8, “Se no processo de 
avaliação de riscos foram considerados os riscos 
psicossociais, identifique quais os que têm maior 
incidência?”, foi registado um grande número de não 
respostas. 
 
    3 - Desde a imposição legal de avaliação destes 
riscos, até ao momento atual, considera que tudo tem 
sido feito no sentido de permitir o cumprimento desta 
avaliação? 
Assistiu-se a uma maior consciencialização com as 
campanhas europeias (“Gerir o stress e os riscos 



 

76 
 

psicossociais no trabalho" – 2014/2015; “Locais de 
Trabalho Saudáveis para Todas as Idades – 2016/2017) 
efectuadas em Portugal pela ACT/enquanto ponto focal. 
No entanto, não existe fiscalização e a percepção que 
tenho é que a maioria das empresas e instituições não 
fazem avaliações de riscos psicossociais. 
Passando às questões 9 “Está 
prevista informação/formação em matéria de 
segurança e saúde no trabalho contemplando os riscos 
psicossociais?”, e 10 “Estão previstas, ou tiveram já 
lugar ações junto dos trabalhadores/comunidade no 
âmbito de segurança e saúde no trabalho, que 
contemple a tipologia de riscos psicossociais? 
Identifique.”, 
   4 - Dada a sua experiência, o que se lhe propõe estes 
registos? 
Como referi, anteriormente, as empresas olham para 
estas questões, da segurança e saúde no trabalho, 
nomeadamente, os riscos psicossociais, como uma 
despesa, o que na realidade a prática e os estudos 
efetuados nesta área, comprovam que é um 
investimento. 

Direções futuras para os 
riscos Psicossociais nas 
Autarquias 

 

 5 - Quais são as suas expetativas para o futuro no que 
concerne aos riscos psicossociais, nas autarquias?  

Temos assistido, nos últimos anos, em inúmeras 
autarquias, no desenvolvimento de estudos na área dos 
riscos psicossociais, para o qual, tem sido muito 
importante as campanhas da ACT e o envolvimento da 
Ordem dos Psicólogos em parcerias com autarquias e o 
desenvolvimento e a disponibilização de um 
instrumento que avalia estes riscos (COPSOQ). Em 
conclusão, tem havido um interesse crescente, apesar da 
minha perceção indicar que ainda é uma minoria das 
Câmaras que trabalha nesta área, perspetivando-se no 
futuro um desenvolvimento moderado. 

6 - Que obstáculos poderão ser identificados no que 
respeita ao seu enraizamento no mundo do trabalho?  

Principalmente, de ser visto como uma despesa e não 
como um investimento. 
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7 –Alguma(s) recomendação(ões) para as autarquias 
locais que desejam iniciar um trabalho estruturado?  
Recomendo o seguinte:  

 Informem-se junto de outras autarquias que já 
tem trabalho feito na área; 

 Se não tiverem, contratem um ou mais 
psicólogos; 

 Façam um bom diagnóstico de acidentes de 
trabalho, doenças profissionais, absentismo, 
processos disciplinares, etc…,   

 Elaborem uma avaliação de riscos 
psicossociais. Estas podem ser efetuadas com 
parcerias com a OPP, ou com Faculdades com 
conhecimento na matéria;  

 Envolver sempre os Eleitos, os Dirigentes e 
Sindicatos, neste processo; 

 Ter a noção que o investimento na área dos 
riscos psicossociais é um investimento na saúde 
dos trabalhadores, na produtividade, um 
investimento financeiro que vai propiciar na 
melhoria da qualidade de serviços prestados aos 
seus Munícipes. 


