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Resumo 
 

A argumentação do presente trabalho articula-se sobre a análise de um estudo de caso, onde se  

pretende analisar a adequação da oferta formativa em termos de segurança e saúde no trabalho 

às condições reais de trabalho. A investigação, desenvolveu-se num parque de exposições 

português e, mais concretamente, em colaboração com os operadores técnicos do recinto. 

O estudo é veiculado por uma metodologia qualitativa, onde a psicologia do trabalho se 

assume enquanto meio privilegiado de acesso ao real da atividade. É analisada a relação 

concreta do indivíduo com a sua situação de trabalho, para que se consiga dar visibilidade e 

explicar o modo como estes operadores gerem o desempenho da sua função face aos vários 

condicionalismos que necessariamente a caraterizam.  

Face a estas linhas orientadoras delineou-se um triplo objetivo: i) analisar a pertinência e 

adequação de uma ação de formação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) em função da 

atividade desenvolvida por um grupo de trabalhadores; ii) identificar os fatores de risco; iii) 

definir alguns princípios que deveriam ser tidos em conta na concepção de uma ação de 

formação em SST para estes trabalhadores. 

Recorreu-se a observações de campo e entrevistas como meios técnicos para identificar os 

principais fatores de risco e as suas interações, de acordo com as caraterísticas e necessidades 

individuais de cada trabalhador.  

As considerações finais referem-se a um conjunto de reflexões teórico-práticas, desenvolvidas 

ao longo da realização do estudo. São apresentados os principais fatores de risco da atividade 

de trabalho estudada e definidos alguns princípios na reconcepção de uma ação de formação 

que se demonstrou descontextualizada.  

  



 3 

Abstract 
 
The argument of this paper is structured on the analysis of a case study that aims to examine 

the training offer in terms of health and safety at work. The research was developed in this 

investigation has as its focus the work activity of a set of people within their technical needs 

inside a Portuguese exhibitions and events park. 

The study is conveyed by a qualitative methodology, where the psychology of work is 

assumed as a privileged access to the real activity. It analyses the specific relationship of the 

individual with their work situation, so as to achieve visibility and explain how these operators 

manage the performance of their duties in relation to various constraints that necessarily 

characterize. Given these theoretical lines was outlined a threefold aim: i) to analyse the 

relevance and appropriateness of a teaching program in Safety and Health at Work depending 

on the activity performed by a group of workers; ii) identify the risk factors; iii) define some 

principles that should be taken into account when designing an action of Health and Safety at 

Work training for these workers. 

Field observations as well as interviews were used as technical means to achieve the list of the 

major risk factors according to the characteristics and individual needs of each worker. 

The final conclusions refer not only to a set of theoretical-practical reflections that were 

developed along the accomplishment of this study but also to the introduction of some real 

proposed interventions. 
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Resumé 
 

L'argument de ce document est structuré sur l'analyse d'une étude de cas qui vise à examiner 

l`adéquation de l'offre de formation en matière de santé et de sécurité au travail. La recherche 

a développé un champ de foire portugais et, plus particulièrement, en collaboration avec les 

opérateurs techniques de l'enceinte. 

L'étude est véhiculée par une méthodologie qualitative, où la psychologie du travail suppose 

aussi un accès privilégié à l'activité réelle. Il analyse la relation spécifique de l'individu avec 

leur situation de travail, de manière à obtenir une visibilité et expliquer comment ces 

opérateurs gèrent l' exercice de leurs fonctions en rapport avec diverses contraintes qui 

caractérisent nécessairement. Compte tenu de ces lignes théoriques a été esquissé un triple 

objectif: i) d'analyser la pertinence et l'adéquation d'un programme d'enseignement dans la 

sécurité et la santé au travail en fonction de l'activité exercée par un groupe de travailleurs; ii) 

identifier les facteurs de risque; iii) définir certains principes qui doivent être pris en compte 

lors de la conception d'une action de santé et de sécurité au travail pour la formation de ces 

travailleurs. 

Les observations de terrain ainsi que des entretiens ont été utilisés comme moyens techniques 

pour atteindre la liste des principaux facteurs de risque en fonction des caractéristiques et des 

besoins individuels de chaque travailleur. 

Les conclusions finales ne se réfèrent pas uniquement à un ensemble de réflexions théoriques 

et pratiques qui ont été développées le long de la réalisation de cette étude, mais aussi à 

l'introduction de certaines interventions proposées réels. 
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Introdução 
 

 

Até meados do século XX, a ausência de leis que protegessem os trabalhadores fazia com que 

a produtividade fosse o principal foco das organizações, em detrimento das condições de 

trabalho. Contudo, desde a década de 50, existe legislação em Portugal, que se preocupa 

precisamente com a saúde e segurança dos trabalhadores no seu local de trabalho1. Isto não 

significa, mesmo nos dias de hoje e apesar da prevenção pela obrigatoriedade legislativa, que 

o trabalhador deixou de estar exposto a riscos.  

O estudo de caso que será apresentado neste trabalho, pretende analisar a adequação da oferta 

formativa em termos de segurança e saúde no trabalho às condições reais de trabalho dos 

operadores técnicos de um parque de exposições português. No que diz respeito à formação, 

foi feita a análise a uma ação destinada a estes trabalhadores. Para medir as condições foram 

analisadas as caraterísticas do trabalho, as condições de emprego, a saúde e segurança dos 

trabalhadores, a organização do trabalho e as oportunidades de aprendizagem (European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007, p.1).  

A perspetiva teórica adotada assentará nos fundamentos históricos, conceptuais e pragmáticos 

da Psicologia do trabalho. Este quadro teórico procura, através de uma análise do trabalho, 

compreender a dinâmica da atividade concreta do trabalhador e das condições do seu exercício.  

Para fazer face à ausência de retorno de muitas práticas formativas disseminadas nas 

organizações, a psicologia do trabalho propõe-se desenvolver práticas de formação, que 

partem das situações concretas e que utilizam como recurso e objeto a análise da atividade. 

Com este fim, privilegia uma intervenção participativa, baseada não na prescrição de normas 

impostas aos trabalhadores, mas num diálogo com os intervenientes das situações de trabalho 

analisadas.  

É neste contexto que surge o presente trabalho, que tem como objeto de estudo, a adequação 

da oferta formativa em termos de segurança e saúde no trabalho às condições reais de trabalho 

e como campo de atuação um recinto português de organização de eventos que pretende 

                                                
1 Ao abrigo da Diretiva 89/654/CEE, pode-se definir local de trabalho como: “O local destinado a incluir postos de trabalho, 
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contribuir para um enriquecimento das ciências do homem. 

São dois os momentos em que está organizado o presente trabalho: i) enquadramento teórico 

do estudo, que aborda a dupla relação psicologia do trabalho - formação profissional; ii) 

estudo de caso, onde será apresentado o percurso metodológico; os principais resultados 

encontrados e as reflexões teórico-práticas que procuram responder aos objetivos da 

investigação, integrando os resultados com as contribuições teóricas apresentadas. 
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1.  Enquadramento Teórico  
 

 

1.1. Uma psicologia centrada na atividade humana 
 

O projeto da psicologia do trabalho e ergonomia centrada na atividade humana é de tradição 

francófona2. O seu quadro de análise, apoia-se, na compreensão da atividade real de trabalho, 

para a poder transformar. O presente projeto de investigação, ao adotar esta perspetiva, 

preocupa-se em distinguir a análise da tarefa e a análise da atividade. Tarefa e atividade 

constituem duas vertentes indissociáveis que têm de ser compreendidas para se poder analisar 

o trabalho, mas limitar a análise do trabalho à compreensão da tarefa pode querer dizer que se 

está a optar por uma intervenção no «como» o trabalho deveria ser feito mais do que no 

«porque» é que está a ser feito daquela maneira específica. 

A análise da atividade, relaciona-se com o trabalho real (o que o colaborador realmente faz), 

corresponde ao modo como os trabalhadores gerem o seu trabalho em função dos 

constrangimentos e condicionalismos impostos pela situação global e simultaneamente, a 

possibilidade de os transformar. Segundo Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg e Kerguelen 

(1991), “a atividade é o elemento central organizador e estruturante da situação de trabalho” 

(p.58). Schwartz e Durrive (2003) acrescentam que “a atividade é um lugar de debates, lugar 

de gestão de debates de normas, lugar de singularização da situação, lugar dessa dialéctica 

permanente entre o impossível e o invisível” (p.263). Para estes autores, “a atividade é um 

impulso de vida, de saúde, sem limite predefinido, que sintetiza, cruza e liga tudo o que se 

representa separadamente (corpo/espírito; individual/coletivo; fazer/valores; 

privado/profissional; imposto/desejado; etc.” (Durrive & Schwartz, 2008, p.23). 

O nível de análise da tarefa corresponde ao trabalho prescrito (função formalmente 

reconhecida para um posto de trabalho determinado, o que está previsto pelas normas), 

relacionando-se com a ideia de formalização e obrigação. Ao aprofundar a questão da tarefa 

                                                
2 Na atualidade já não é assim que se designa, tendo ultrapassado a barreira de língua. Com efeitos existem 
estudos na Itália, Portugal, Finlândia, Canadá… onde os princípios definidos neste projeto são mobilizados para 
as ações de transformação do trabalho. 
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prescrita, Yves Clot alarga o conceito remetendo para a existência de um prescrito informal, 

que corresponde às “obrigações que se atribuem a um coletivo profissional e que este partilha 

para conseguir trabalhar. Dito por outras palavras, existe, por um lado, a prescrição oficial e, 

por outro lado, um sistema de obrigações partilhadas por um determinado meio profissional.” 

(Santos, 2006, p.37). Esta prescrição interna dá origem ao género profissional “corpo 

intermediário entre os sujeitos, um intercalar social situado entre eles por um lado e entre eles 

e o objeto do trabalho, por outro. O género une sempre aqueles que participam na mesma 

situação, como co-autores que conhecem, compreendem e avaliam uma situação da mesma 

maneira” (Clot, 1999, p.34).  

 

O género profissional assume uma função psicológica importante – por um lado, os 

trabalhadores devem respeitar este trabalho da organização, mas por outro lado, este 

constitui-se, igualmente, como um recurso da própria ação. 

Não obstante, nas organizações em que o coletivo de trabalho não conseguiu construir 

um género profissional, assiste-se a uma espécie de enfraquecimento do trabalho. O 

sujeito é, de alguma forma, reenviado para si próprio e a função psicológica que o 

trabalho da organização assume não pode ser concretizada, o que ocasiona muito 

sofrimento psicológico e podendo mesmo ser fonte de acidentes, de infiabilidade 

material e de ineficácia no trabalho. (Santos, 2006, p.37) 

 

É natural, que no seio das obrigações partilhadas dentro de um coletivo profissional, surjam 

modos de fazer caraterísticos de cada indivíduo, estes modos de fazer correspondem ao estilo 

profissional. “Quando, por um qualquer motivo, um trabalhador se encontra numa situação 

não prevista é obrigado a inventar uma solução. São estas invenções individuais que 

correspondem ao estilo profissional” (Santos, 2006, p.37). A adoção do estilo só é possível no 

seio de um património de normas e valores do coletivo de trabalho: “o género social, define as 

fronteiras movediças do aceitável e inaceitável no trabalho, organizando o encontro do sujeito 

com os seus limites e solicitando o estilo pessoal” (Clot, cit. in Santos, 2006, p.37). O estilo 

profissional tem assim origem no coletivo de trabalho, “a solução é inventada a partir do meio, 

é um trabalho que se faz, partindo do género profissional daquele meio (...) se não se integrar 

no coletivo que constrói o género não há qualquer hipótese para se chegar à elaboração do 

estilo” (Santos, 2006, p.37). 
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No ponto seguinte serão analisados os contributos da abordagem ergológica sobre a atividade 

de trabalho. 

 

1.2. A abordagem ergológica 
 

Num projeto de investigação, onde se privilegia a análise da atividade real de trabalho, o 

diálogo com a ergologia ajuda a apreender os saberes e valores gerados pela atividade. 

Segundo Durrive & Schwartz (2008), “a ergologia é uma démarche que reconhece a atividade 

como debate de normas” (p.25). Segundo o filósofo francês Yves Schwartz (2002), “descrever 

ou sugerir modificações na organização do trabalho é sempre (quer o saibamos ou não) mexer 

em equilíbrios difíceis para cada protagonista (…) em tensões de valores que se articulam no 

seu seio das micro - escolhas de colaborações, de informações, de entreajuda, de tratamento de 

determinado incidente ou avaria no quotidiano de trabalho” (p. 4). 

A ergologia propõe um quadro de análise que designou “dispositivo dinâmico a três pólos” 

(DD3P), considerado por Schwartz & Durrive (2003) enquanto “um dispositivo de trabalho 

cooperativo, de formação” (p.260). A utilização deste dispositivo permite uma confrontação 

entre dois pólos, “a confrontação dos saberes entre si; e a confrontação dos saberes com as 

experiências de atividade como matrizes de saberes” (Durrive & Schwartz, 2008). Ou seja, 

uma confrontação entre os saberes disciplinares, assumidos normalmente pelos «peritos» que 

analisam as situações de trabalho e os saberes locais, contextualizados dos trabalhadores da 

situação de trabalho.  

Tendo em conta que estamos num mundo que transformamos continuamente pela 

atividade, o regime de produção de conhecimentos tem tanto necessidade dos saberes 

investidos nesta atividade (e produzidos a diversos graus de aderência) como de 

saberes organizacionais, académicos, disciplinares – que são já providos de uma forma 

de codificação. Ora, o diálogo destes dois pólos não se pode fazer frontalmente. Ele 

supõe uma disponibilidade – que não é natural – dos parceiros que operam 

provisoriamente e tendencialmente nos dois pólos. É necessário que emirja então um 

terceiro pólo a fim de fazer trabalhar os dois primeiros de modo cooperativo 

(humildade e rigor na referência ao saber), de maneira a produzir um saber inédito a 

propósito da atividade humana. (Durrive & Schwartz, 2008, p.25) 
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Este quadro teórico aponta assim a necessidade de uma “humildade epistemológica”, para 

potencializar o encontro dos saberes dos dois pólos: I) pólo 1: saberes científicos do 

investigador, das disciplinas constituídas; II) pólo 2: saberes práticos dos participantes,  “das 

forças de convocação, de reconvocação e os saberes investidos na atividade” (Schwartz, 1998, 

p.1-37). Este diálogo origina um espaço simbólico, de confrontação entre dois pólos, onde se 

co-constroem novas representações das situações de trabalho. É neste âmbito que Durrive & 

Schwartz (2008) se referem ao conceito de erro ergológico: “Assumir, em permanência, uma 

postura de desconforto intelectual (...) devemos deixar-nos incomodar metodicamente ao 

mesmo tempo nos nossos saberes constituídos e nas nossas experiências de trabalho, a fim de 

progredir incessantemente nos dois planos.” (p.25). Esta troca de saberes exige humildade, no 

sentido que, o investigador precisa dar a palavra aos trabalhadores, e os trabalhadores, 

necessitam aprender a debater os conceitos. O maior desafio não é incorporar as experiências 

dos trabalhadores nos estudos académicos, mas auxiliar o desenvolvimento e fortalecimento 

das experiências dos trabalhadores, visando a prevenção da sua saúde.  

 

1.3. A dimensão formativa da ação ergonómica 
 

A dimensão formativa é um domínio que a ergonomia tem investido nos últimos anos, devido 

à necessidade de garantir a existência de postos de trabalho seguros e que permitam a 

preservação da saúde face às mudanças tecnológicas. Segundo Lacomblez e Teiger (2007), 

“um dos fatores de saúde, no sentido lato, reside na experiência profissional, com relação ao 

seu desenvolvimento e nas suas dimensões dinâmica e coletiva (...) a formação em análise do 

trabalho para todos os que têm uma missão relacionada com a saúde e as condições de 

trabalho contribui para o desenvolvimento de competências que sustentam um desempenho, 

mais ambicioso, dessa mesma missão.”  

Ainda segundo Lacomblez e Teiger, “a formação das pessoas permite à ergonomia contribuir 

para o desenvolvimento de três domínios interdependentes: i) a conceção de produtos e 

sistemas de produção de bens ou serviços, orientada pelo uso e pelo utilizador; ii) a construção 

da saúde, a promoção da segurança no trabalho e a prevenção dos riscos profissionais, na sua 

relação com as questões da conceção; iii) o reconhecimento de competências, o 
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desenvolvimento da especialização profissional dos trabalhadores, a transmissão da 

experiência no trabalho, considerando as condições de produção” (p. 587). O presente estudo 

irá focar-se  no segundo domínio, ao partir de uma ação de formação profissional para tentar  

identificar os constrangimentos associados a determinadas condições de trabalho de um 

contexto específico, que poderiam ser objeto de transformação.  

Segundo Lacomblez e Lopes (1998), “a Análise Ergonómica do Trabalho (AET) é um 

“instrumento” que permite a concepção de programas de formação relevantes e adaptados” 

(p.111). Já Leplat na década de 60 e Montmollin, na década de 70, percebiam a necessidade de 

analisar o trabalho, para, através da formação profissional o transformar.  

 

“os trabalhos pioneiros de Leplat (1995), ao valorizar os contributos recíprocos da 

análise da atividade de trabalho) a qual fornece elementos antecedentes úteis à 

concepção de programas de uma “formação racional”) e da formação (que constitui um 

meio de verificação de hipóteses suscitadas pela análise da atividade), demonstram os 

limites das formações baseadas apenas no estudo dos tempos e dos movimentos das 

tarefas. O acompanhamento dos formandos permite, graças à análise da sua atividade, 

avaliar os efeitos da aprendizagem na realização do trabalho, corrigir progressivamente 

as lacunas e, ainda, melhorar os programas desenvolvidos nos centros de formação 

acelarada”. (Lacomblez & Teiger, 2007, p. 595) 

 

Assim, “a análise do trabalho constitui, por um lado, um objeto de formação dos diferentes 

atores - na medida em que permite a ação sobre as condições de trabalho - e é, por outro lado, 

um instrumento para a formação de tipo profissional - na medida em que permite a concepção 

de programas de formação relevantes e adequados” (Lacomblez & Lopes, 1998, p.180). 

A AET desempenha, então, funções diferentes em cada domínio, “i) a formação em análise do 

trabalho dos atores da concepção e/ou da saúde, que tanto pode ser o próprio objeto de 

intervenção como o de acompanhá-la de forma mais ou menos formal; ii) a formação 

profissional dos trabalhadores, justificada e definida graças à análise do trabalho; iii) a 

conciliação destes dois objetivos, associando sempre as dimensões da investigação, formação 

e ação” (Lacomblez & Teiger, 2007, p. 587).  

Estas práticas formativas têm efeitos na reconstrução da identidade do trabalhador, no 
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repensar as práticas de trabalho, na construção de novos significados sobre a prática 

profissional, no crescimento evolutivo e cumulativo do conhecimento pessoal e profissional e 

na possibilidade de emergência de novos modos de trabalho. O trabalhador ao dialogar sobre o 

seu trabalho, está a interpretar o seu trabalho, encontrando-se informalmente no processo de 

formação. Baseados neste quadro teórico, que a identidade do ser humano é construída através 

da atividade quotidiana, e que é na interação social que a constrói e reconstrói, para 

Lacomblez & Lopes (1998), “a situação de aprendizagem já não é construída em torno de uma 

relação pedagógica clássica de transmissão de conhecimentos, mas é progressivamente 

enriquecida com momentos de trabalho comum, de interação formador/formando e 

formando/formador” (pág.180). Esta perspetiva vai de encontro ao quadro teórico do DD3P, 

na medida em que, no processo de formação são confrontadas duas modalidades de saberes, 

“os saberes concretos e operatórios dos trabalhadores, e os saberes científicos e gerais dos 

formadores” (Lacomblez & Lopes, 1998, pág.87).  

É o formando que desempenha o papel principal na aprendizagem, pois os conhecimentos que 

se formam são construídos por ele, em resposta aos problemas que ele próprio se coloca. O 

trabalhador é assim concebido como, “competente, detentor de um ponto de vista, de um 

projeto e de uma especialização própria adquirida pela experiência individual e coletiva, o 

adulto em formação não é uma “tábua rasa” mas um sujeito “aprendente” ativo e reflexivo” 

(Lacomblez & Teiger, 2007, p. 598). 

1.4. Enquadramento Legal da SST 
 

Não é possível pensar em SST sem pensar em Legislação. Ao abordar este tema, é obrigatório 

referir o Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, que transpôs para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 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. Atualmente, é a Lei n.º102/2009, de 10 de Setembro, que 

regulamenta o regime jurídico da promoção da SST.  

A Lei n.º 102/2009 assume os Princípios Gerais da Prevenção a adoptar nas organizações: I) 
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evitar os riscos3; II) avaliar os riscos que não possam ser evitados; III) combater os riscos na 

origem; IV) adaptar o trabalho ao homem; V) ter em conta o estádio de evolução da técnica; 

VI) substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; VII) planificar 

a prevenção com um sistema coerente que integre a técnica, a organização do trabalho, as 

condições de trabalho, as relações sociais e a influência dos fatores ambientais no trabalho; 

VIII) dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção 

individual; IX) dar instruções adequadas aos trabalhadores. Após uma análise cuidada, 

depreende-se que estes princípios visam, de uma forma sintetizada, eliminar os perigos, 

avaliar os riscos e combater os riscos na origem. É com base nestas obrigações legais que os 

Departamentos de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST) colocam como metas a atingir: 

reduzir ou eliminar os riscos que possam causar acidentes de trabalho 4  ou doenças 

profissionais. Estes departamentos, constituem, ao nível da empresa, um elemento 

determinante na prevenção de riscos profissionais e de promoção e vigilância da saúde dos 

trabalhadores e é por isso que no Código do trabalho, a Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto, nos 

artigos 273º e 276º, obriga as entidades empregadoras a organizar as atividades de SST. As 

atividades de SST são exercidas por técnicos certificados por organismos competentes. Por 

exemplo, em Portugal, o Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (ISHST) é o 

organismo da administração pública responsável pela promoção de SST.  

É da competência do CNPRP - Centro Nacional de Proteção contra Riscos Profissionais - 

assegurar a prevenção, tratamento, recuperação e reparação de doenças ou incapacidades 

resultantes de riscos profissionais. Esta instituição pertencente ao Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, tem um corpo de médicos especialistas que se encarregam de identificar 

as doenças profissionais, isto é, estudam as doenças que são comunicadas através das 

participações e das condições de trabalho em que se desenvolveram para compreenderem se 

existem, ou não, relações entre ambas. Já a responsabilidade pelo pagamento das 

indemnizações referentes à lista de doenças profissionais aprovada pelo Decreto Regulamentar 
                                                
3 Riscos: Probabilidade de concretização do dano em função das condições de utilização, exposição ou interação da 
componente material do trabalho que apresente perigo - possibilidade de ocorrência de um acontecimento não desejado (Lei 
n.º 102/2009).  

 
4 Acidente de Trabalho: aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indiretamente lesão 
corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte. (Lei n.º 
98/2009, de 4 de Setembro 
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n.º 76/2007 de 17 de Julho, pertence ao Centro Nacional de Prevenção das Doenças 

Profissionais da Segurança Social (CNPDPSS). 

No caso de acidente de Trabalho e de acordo com o estabelecido nos artigos 8º e 9º do 

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, os acidentes devem ser comunicados no prazo de 

6 dias ao delegado de saúde da área onde tenha ocorrido o acidente, à ADSE e ao 

departamento de estatística do ministério responsável pela área do trabalho. No caso de 

acidente mortal ou de situação particularmente grave, é necessário comunicar à respetiva 

delegação ou subdelegação do Instituto de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (ISHST)/ 

Inspeção-Geral do Trabalho (IGT), num prazo de 24 horas.  

No que concerne à formação em SST, o empregador tem o dever de assegurar aos 

trabalhadores condições de segurança e saúde em todos os aspetos relacionados com o 

trabalho, proporcionando formação adequada ao desenvolvimento da sua qualificação (art. 

15.º 102/2009). Por outro lado, o trabalhador tem a obrigação de participar de modo diligente 

em ações de formação profissional que lhe sejam proporcionadas  pelo empregador (art. 128º 

CT; art 17º Lei n.º 102/2009).  
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2. Percurso Metodológico 
 

 

2.1. Questões de Investigação e Objetivos 
 

Segundo De Keyser, Beauchesne-Florival e Notte (1982), “numa intervenção no âmbito da 

Psicologia do Trabalho é possível optar por duas vias alternativas: em diferentes contextos 

aplicar técnicas validadas em populações semelhantes, ou,  analisar as situações de trabalho in 

loco” (p.5). As empresas exigem factos, conselhos precisos e resultados claramente 

demonstráveis, em curtos espaços de tempo e sem interferir com o trabalho, o que leva a que a 

primeira alternativa seja muitas vezes a única opção (Wisner, 1995c, p.113). Mas segundo 

Wisner “uma mesma tarefa não dá lugar às mesmas atividades de trabalho devido à hora e 

local, do aqui e agora e das circunstâncias” (p.115), pelo que, assim, não é possível conceber 

um plano experimental que reproduza todas as variáveis envolvidas nas situações de trabalho.  

Recorrer a uma análise do trabalho in loco, pretende, então, colmatar as limitações das 

investigações em laboratório, que reduzem a complexidade das situações estudadas. Segundo 

Wisner (1981), “a Psicologia do Trabalho não é uma mera aplicação da psicologia científica, 

mas um local de construção da ciência psicológica.” (p.155), sendo a análise do ser humano 

em situação real de trabalho o objeto deste estudo, pois apenas a confrontação e discussão de 

diversos tipos de informações com os trabalhadores, pode permitir a apreensão do real da 

atividade de trabalho. A análise do trabalho in loco “é considerada como uma ferramenta ao 

serviço da ciência, uma passagem obrigatória para se poder adquirir uma capacidade de ação 

sobre as condições de trabalho” (Lacomblez & Lopes, 1998, p.107). Esta ideia é sublinhada 

por Clot (1999) quando refere que “a análise do trabalho visa sempre, e de qualquer modo, 

compreender para transformar” (p.2). 

Desta proposta metodológica, depreende-se, que o contato com os trabalhadores é 

fundamental, pelo que, se procura que a postura do investigador se caraterizasse pela escuta 

ativa. O investigador deve estar sempre atento a questões emergentes, não enquadradas na 

grelha de leitura inicial, porque “o diagnóstico não precede forçosamente a ação, sendo uma 

das caraterísticas deste tipo de investigação o conjunto de avanços e recuos sobre o problema. 
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É precisamente este conjunto de ajustes e regulações que vão permitir o sucesso” (Lacomblez 

& Lopes, 1998, p.109). 

O projeto aqui apresentado ao pretender captar a diversidade no trabalho, decorrente dos 

trabalhadores e tarefas e afastar-se das limitações dos métodos ditos experimentais, adoptou 

como perspetiva teórica uma Psicologia do Trabalho que pretende analisar a dinâmica da 

atividade concreta do trabalhador e das condições do exercício dessa atividade. Nesta 

perspetiva foi valorizado o modo diferencial como foram realizadas as tarefas e o significado 

que o trabalhador atribui à realização do seu trabalho.  

Face aos pressupostos acima expostos delineou-se um triplo objetivo: i) analisar a pertinência 

e adequação de uma ação de formação em SST em função da atividade desenvolvida por um 

grupo de trabalhadores; ii) identificar os fatores de risco; iii) definir alguns princípios que 

deveriam ser tidos em conta na concepção de uma ação de formação em SST para estes 

trabalhadores. A prossecução deste triplo objetivo seria impossível sem a compreensão da 

atividade de trabalho e dos constrangimentos e riscos envolvidos. Pretende-se assim, num 

percurso metodológico de cariz qualitativo (assente no diálogo com os trabalhadores), 

estabelecer relações entre: as caraterísticas das situações de trabalho, a atividade desenvolvida 

pelos operadores e as consequências dessa atividade na sua saúde, bem estar e satisfação. 

Pretende-se aqui analisar a resposta que os trabalhadores acionam para realizar as diferentes 

tarefas, num dado momento e em determinadas condições, de forma a, compreender as 

consequências que o fosso existente entre o que está previsto e o que acontece realmente tem 

para a empresa e saúde dos trabalhadores.  

O diálogo entre o investigador e o trabalhador permitiu pensar o trabalho sob a perspetiva 

deste. Para a construção desta dinâmica participativa foi fundamental estabelecer uma relação 

de confiança com todos os intervenientes. Na prossecução deste objetivo, foi garantida a  

preservação do anonimato dos trabalhadores e esclarecida a relação do investigador com a 

empresa. Foram ainda clarificados à partida os objetivos gerais do trabalho, o papel atribuído a 

cada um e a participação esperada. O presente estudo ao interessar-se pelas caraterísticas de 

cada trabalhador, pela situação de trabalho e pela valorização dos contextos reais de trabalho, 

contribui para a definição e orientação da ergonomia, ergologia e psicologia do trabalho 

centrada na atividade. 
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Com o objetivo de refletir sobre a atividade de trabalho e sugerir algumas propostas de 

intervenção,  apresentar-se-á em seguida, o percurso realizado para a prossecução deste 

objetivo.  

 

2.2. Caraterização da empresa e da situação em análise 
 

Do conhecimento da realidade organizacional de um parque de exposições, situado na  zona 

norte do país, resultante de 8 anos de prestação de serviços, surgiu a ideia de desenvolver uma 

investigação na empresa em questão, que relacionasse  as atividades de trabalho aí 

desenvolvidas e as ações de formação que visavam a prevenção dos riscos profissionais 

Em Setembro de 2012, foi dirigida aos operadores técnicos, precisamente uma ação de 

formação de prevenção de riscos profissionais, com uma duração de 46h, que foi observada 

pelo investigador. Através das verbalizações dos trabalhadores, o investigador percebeu o seu 

desinteresse pelos conteúdos programáticos: “O que o formador está a ensinar eu já sei e o 

que não sei também não interessa para o meu trabalho (...) só estou ali porque o chefe obriga” 

(trabalhador 2, verbalização espontânea durante a 5ª observação da ação de formação). Os 

formandos consideravam que sabiam perfeitamente como deveriam proceder e porque não 

procediam de um outro modo, nomeadamente aquele que era preconizado pela formação.  

O investigador esteve presente nas 46 horas de formação, estando atento às verbalizações 

espontâneas dos formandos dentro e fora do contexto de formação, o que levou a compreender 

que estava patente nos trabalhadores um sentimento de descrédito em relação à formação.  

Relativamente a esta ação, confirmou-se que não foi implementada para dar resposta a 

necessidades concretas de formação e os conteúdos programáticos já estavam pré-definidos, 

não tendo sido adaptados a este contexto específico.  

Durante o período de formação foram apresentados os objetivos genéricos e as metodologias 

envolvidas no presente projeto de investigação, os quais foram negociados com os 

intervenientes, orientando-se o enfoque do estudo para as questões da saúde relacionadas com 

a atividade de trabalho. Após a definição da situação a analisar e a verificação que todos se 

encontravam interessados nos resultados que adviriam, desencadeou-se o processo de análise 

da atividade, que nunca deixou de confrontar os conhecimentos do investigador com os 
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conhecimentos do trabalho através dos trabalhadores.  

A prévia integração na empresa e a existência de uma relação de confiança com os 

trabalhadores, facilitaram o contato com os participantes e o conhecimento da atividade de 

trabalho, não tendo existido grandes entraves no que concerne à concretização do projeto. 

Terminada a formação, o investigador procedeu a algumas observações de caráter exploratório 

da atividade de trabalho, de forma a entender o campo das possibilidades e identificar 

situações potencialmente interessantes.  

Para se entender o contexto em que se desenvolveu o estudo - parque de exposições localizado 

na zona norte do país, cujo sector de atividade é a organização de eventos - e as evoluções 

previsíveis desta organização, procurou-se compreender o seu funcionamento, através de 

verbalizações dos diferentes interlocutores e da análise documental. Do conhecimento do seu 

funcionamento geral foi considerado pertinente recolher dados históricos, comerciais, sociais e 

organizacionais. A análise destes fatores foi conduzida em paralelo com a análise da atividade.  

 

2.2.1. História da Organização 
 

A empresa iniciou a sua atividade há mais de 150 anos, com a organização em 1857 de uma 

exposição dos produtos da indústria nacional. Em 1855 uma delegação de industriais 

portugueses visitou a Exposição Universal de Paris, onde se inspirou para exibir, em Portugal, 

o estado-da-arte da produção industrial da altura.  

Em 1865 organizaram uma grande Exposição Industrial Internacional, onde contaram com a 

visita oficial do rei D. Luís, de Dona Maria Pia e do príncipe herdeiro e com mais de 3000 

expositores, dos quais quase metade eram estrangeiros oriundos da França, Alemanha, 

Inglaterra, Bélgica, Brasil, Espanha, Dinamarca, Rússia, Holanda, Turquia, Estados Unidos da 

América e Japão. 

Ao longo dos anos, as atividades da Associação foram incluindo a organização de diversas 

feiras em Portugal e nas colónias portuguesas do tempo. 

Na segunda metade do século XX, realizaram-se 74 exposições às quais acorreram 5.200 

expositores e quase dois milhões de visitantes. Os 5 mil m² de que dispunham não ofereciam 

as condições ideias para a realização de certames industriais e comerciais de cariz 
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internacional, pelo que, em 1987 foi inaugurado um novo espaço com 20 mil m² de área 

coberta, quatro vezes maior do que o recinto anterior. O crescimento exponencial das feiras 

nos anos subsequentes à entrada de Portugal para a União Europeia, obrigou a sucessivas 

obras de ampliação que praticamente triplicaram a área inicial. 

Em 1991 a empresa uniu-se à UFI – Union des Foires Internationales - principal instituição 

internacional do sector das feiras e exposições.  

Em 1998 passou a organizar certames fora de Portugal, com as primeiras feiras em Espanha e 

em Cabo Verde.  

Em 1999 a empresa abriu uma filial em São Paulo, passando a organizar feiras e exposições 

neste mercado, de forma a fazer face à crescente globalização das economias e ao papel cada 

vez mais significativo das relações entre o Mercosul e a União Europeia. A empresa apostou 

nos sectores de mobiliário e decoração, têxteis-lar, ourivesaria e relojoaria, construção e obras 

públicas, climatização e indústria elétrica, electrónica, aeronáutica, vinhos e gourmet e já 

organizou mais de 20 exposições até à data na América do Sul. 

Foi também em 1999 que iniciou a implementação do seu Sistema de Gestão da Qualidade, 

conseguindo em Agosto de 2001 ser o primeiro organizador português de feiras certificado 

pela APCER com a Norma da Qualidade ISO 9001:2000.   

Em 2009, como resultado de um protocolo de colaboração assinado com a Feira Internacional 

de Luanda, passou a organizar feiras em Angola, replicando naquele país alguns dos certames 

de maior sucesso em Portugal. 

 

2.2.2. Dimensão comercial 
 

A empresa realiza perto de 40 feiras por ano entre Portugal, Angola e Brasil. Em Portugal o 

número de feiras e respetivos visitantes tem vindo a diminuir nos últimos anos.  

A missão da organização é possibilitar às empresas de diversos países a expansão dos seus 

negócios, mediante a divulgação internacional de produtos, equipamentos, serviços e novas 

tecnologias. 

A organização defende a importância da sua atividade no desenvolvimento económico do país 

por diversas razões: 1) apoio à internacionalização das empresas nacionais; 2) captação de 
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investimento estrangeiro;  3) ganhos diretos e indiretos para o desenvolvimento das regiões 

onde estão inseridos os respetivos espaços; 4) atração de novos mercados/clientes para a 

empresa; 5) promoção do contato pessoal com os clientes; 6) medição do sucesso de 

apresentação de um produto novo; 7) conhecimento das tendências do sector e 8) análise da 

concorrência. No recinto alvo do presente estudo decorrem todo o tipo de eventos: congressos, 

seminários, conferências, workshops, teatro, festas de Natal de empresas ou escolas, 

exposições, jantares de gala, espetáculos e lançamento de produtos. 

 

2.2.3. Dimensão social 
 

Em Maio do presente ano, o número total de trabalhadores perfazia 180, sendo que, chegaram 

a ser 308 no ano transato. Esta redução em massa do número total de trabalhadores, adveio de 

uma estratégia da gestão para fazer face à recessão do negócio. O negócio da empresa são 

feiras e face à conjetura política, os investidores investem cada vez menos em Portugal, com 

receio de não ter o retorno do dinheiro investido. A estratégia passa ainda por reduzir o 

número de trabalhadores para uma centena e subcontratar serviços em caso de necessidade. O 

departamento dos trabalhadores cuja atividade será objeto de análise neste trabalho é um dos 

serviços que se prevê ser subcontratado no futuro.  

As mudanças não ficam por aqui: desde 2002 que os trabalhadores vivem na incerteza se o seu 

local de trabalho continuará a ser o mesmo pois, desde essa altura, foi apresentado um projeto 

de expansão do recinto no valor de 75 milhões de euros, aprovado no ano de 2005 pela câmara 

onde se planeava serem construídas novas instalações. Os meios de comunicação social 

imediatamente noticiaram que se previa a mudança dos serviços da empresa para uma mega 

área de exposições que iria ser criada num prazo de dois anos. Os trabalhadores vivem, desde 

então, na incerteza sobre a alteração da localização do seu local de trabalho, que implicaria 

sujeitarem-se a uma distância de 45 km face ao seu local atual de trabalho. 

Os participantes do estudo, são os operadores técnicos pertencentes ao departamento técnico. 

Neste departamento, procedeu-se à diminuição de 3 dos efetivos nos quadros da empresa 

(Setembro e Dezembro de 2012; Maio de 2013), sendo inexistentes novas admissões, há mais 

de 5 anos. Desde esta data, os trabalhadores foram ainda assumindo funções anteriormente 

desempenhadas por subcontratados, justificado pela administração, como a consequência da 
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situação económica. Em Dezembro de 2012, os participantes apenas receberam metade do 

subsídio de Natal e em Fevereiro de 2013, não receberam o ordenado. A organização resolveu 

a situação com a aprovação de um novo empréstimo bancário.  

 

2.2.4. Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho 
 

A Lei-Quadro de SST (Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro), faz impender sobre as 

entidades empregadoras a obrigatoriedade de organizarem estes serviços. De acordo com a 

legislação em vigor - Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro - está a cargo da entidade 

empregadora a organização dos serviços de SST, que poderá assumir a modalidade de serviço 

interno5, de serviço comum6 e de serviço externo7.  

Esta empresa, organiza os seus serviços, sob a modalidade de serviço interno partilhado. 

Existe uma Técnica Superior nos quadros da empresa, responsável pela Segurança dos 

trabalhadores das diferentes filiais distribuídas entre o grande Porto e Lisboa. São feitos os 

exames periódicos de admissão exigidos pela lei, é disponibilizado um médico do trabalho 

semanalmente durante uma manhã e anualmente fazem análises, electrocardiogramas e 

exames auditivos e oculares. 

2.3. Participantes 
 

Os participantes do presente estudo são os operadores técnicos, pertencentes ao Departamento 

Técnico (DT) da secção das feiras. A investigação teve a colaboração dos 8 trabalhadores 

pertencentes a este departamento, todos do sexo masculino e regidos por um contrato sem 

termo.   

Numa análise mais detalhada, constatou-se que, no seio deste coletivo de trabalho existia uma 

divisão informal em dois grupos: i) Grupo 1: constituído por 5 trabalhadores com idades 

                                                
5 Serviço interno: Os serviços internos de segurança e de saúde no trabalho são criados pelo empregador e fazem parte da 
estrutura da empresa, funcionando sob a sua dependência e enquadramento hierárquico e abrangem exclusivamente os 
trabalhadores que nela prestam serviço. 
6 Serviço comum: Serviços criados por várias empresas ou estabelecimentos pertencentes a sociedades que não se encontrem 
em relação de grupo, nem se encontrem obrigadas a organizar serviços internos, contemplando exclusivamente os 
trabalhadores de cuja segurança e saúde aqueles são responsáveis , através da celebração de um acordo escrito. 
7 Serviço externo: Considera-se serviço externo aquele que é desenvolvido por entidades que, mediante contrato com o 
empregador, desenvolvem atividades de segurança ou de saúde no trabalho, desde que não seja serviço comum. 
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compreendidas entre os 50 e os 57 anos a 31 de Maio de 2013. Todos tinham o 9º ano de 

escolaridade, uma antiguidade na empresa de 20 anos em média e funções de coordenação e 

fiscalização; ii) Grupo 2: constituído por 3 trabalhadores, com idades compreendidas entre os 

22 e os 30 anos a 31 de Maio de 2013. Tinham 11 anos de escolaridade em média, uma 

antiguidade na empresa de 5 anos e a função de montar e desmontar os stands.  

 

Grupo Trabalhador 
(N) 

Idade Antiguidade 
(anos) 

Função Sexo 

Grupo 1 

1 50 19 

Coordenação 
 

Masculino 

2 51 15 
3 53 17 
4 53 23 
5 57 27 

Grupo 2 
6 22 5 Montagem 

de stands 7 23 5 
8 30 5 

 

Quadro 1 – Caraterização dos participantes 

 

O horário de trabalho normalmente encontra-se compreendido entre as 9 e as 18 horas, 

contudo nos períodos de montagem de feiras, os trabalhadores são distribuídos por um dos 

dois turnos: um  turno entre as 8 e as 17 horas e o outro entre as 14 e as 23 horas. Nestes 

períodos, as escalas de serviço podem ainda ser prolongadas até 50% do trabalho diário, não 

existindo espaço para compensação, devido à atribuição de um subsídio de isenção do horário 

de trabalho.  

 

2.4. Instrumentos 
 

As técnicas utilizadas para analisar o trabalho foram as observações livres da atividade, as 

verbalizações provocadas e espontâneas dos trabalhadores, as entrevistas apoiadas no 

instrumento INSAT e a análise documental. As observações foram continuamente registadas 

em papel e complementadas com alguns pedidos de esclarecimento, o que conjuntamente com 

a restituição das análises aos trabalhadores, levou a um diagnóstico cada vez mais preciso. 
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Segunda Sedas Nunes (1973) estas devoluções aos operadores da estruturação da sua atividade, 

permitem verificar se existe um reconhecimento das representações construídas (p.42). Ao 

mesmo tempo era demonstrada a importância do papel do trabalhador e aprofundado o 

conhecimento da atividade. A metodologia apresentada permitiu ao investigador conhecer as 

zonas de trabalho, os equipamentos, as tarefas a realizar, os constrangimentos inerentes à 

situação de trabalho, os riscos envolvidos e as consequências para a saúde dos trabalhadores.  

Para uma compreensão efetiva da situação de trabalho em análise, enquadrou-se o nível de 

análise trabalhador/posto de trabalho, na análise do contexto da organização (história, situação 

atual e estratégias de gestão). Este enquadramento no funcionamento da empresa é uma das 

etapas metodológicas da análise ergonómica da atividade8 prevista por Wisner (1975 in 

Wisner, 1995c, p.117) e Guérin e colaboradores (1991, p.16).  

 

INSAT: INquérito SAúde e Trabalho 
 
Após observar que a atividade de trabalho comportava em si vários fatores de risco, surgiu a 

necessidade de fazer um diagnóstico mais preciso das caraterísticas patogénicas do trabalho na 

saúde. Para este fim seria necessário um instrumento que abarcasse as especificidade das 

relações saúde-trabalho. Devido à complexidade destas relações, o instrumento escolhido 

deveria permitir compreender mais profundamente as relações percebidas entre trabalho e 

saúde. Os pressupostos teóricos e a necessidade de identificar, descrever e compreender 

melhor a relação entre a saúde e o trabalho encaminhou o investigador a optar pela utilização 

da ferramenta INSAT. Trata-se de um inquérito com questões relacionadas com a saúde e o 

bem estar pessoal e multidimensional. Para evitar possíveis dificuldades de articulação, entre 

os registos das observações e verbalizações dos  trabalhadores com os dados do INSAT, o 

inquérito foi administrado sob a forma de entrevista. A forma de entrevista permitiu convocar 

as experiências subjetivas dos diferentes interlocutores, bem como, retirar notas para 

contextualizar as verbalizações dos operadores.  

O Inquérito Saúde e Trabalho – INSAT, pretende configurar uma proposta metodológica 

                                                
8 Análise Ergonómica da Atividade: Análise do trabalho, que está de acordo com os princípios da psicologia do trabalho, ou 
seja, parte-se do conhecimento da atividade para se pensar na intervenção.  
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complementar, no quadro da análise dos efeitos das condições de trabalho sobre a saúde e no 

âmbito de um diálogo a estabelecer com aqueles que se confrontam com tais situações 

(Barros-Duarte, Cunha & Lacomblez, 2007). O objetivo foi proporcionar às empresas uma 

ferramenta que pudesse contribuir para o diagnóstico das caraterísticas patogénicas do 

trabalho na saúde, servindo assim para a melhoria das condições de trabalho. O primeiro 

INSAT data de 2007, tendo sido atualizado em 2010. O grupo pretende fazer dele um 

instrumento “vivo” ao atualizá-lo com regularidade. Neste instrumento, em primeiro lugar são 

preenchidos alguns dados de identificação dos trabalhadores. Depois segue uma organização 

em oito eixos, onde são explorados os constrangimentos físicos, organizacionais, relacionais e 

de saúde na sua atividade de trabalho.  

Procedeu-se à aplicação do INSAT segundo uma abordagem qualitativa, sendo que, a prévia 

compreensão do contexto de atuação foi fundamental para o enquadramento dos dados 

recolhidos. Esta plataforma de análise permitiu englobar as condições de vida fora do trabalho 

e o percurso dos trabalhadores, ultrapassando a simples identificação de riscos a curto prazo. 

Riscos que a curto prazo passam despercebidos ao trabalhador, ganham outro significado 

quando situados na totalidade do percurso profissional. Este instrumento permitiu uma 

perspetiva micro ao focar-se na percepção da saúde individual dos trabalhadores, e macro ao 

dar acesso à saúde coletiva percebida graças à compilação dos dados. 
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2.5. Procedimentos 
 

Foram efetuadas 23 visitas ao local de trabalho, 10 para observar a ação de formação, 9 para 

observar a atividade de trabalho, durante os períodos de montagem de feiras, da feira 

propriamente dita e da sua desmontagem e 4 para a realização das entrevistas com base no 

questionário INSAT.  

 

Quadro 2 – Observações da ação de formação. 

 

As primeiras observações da atividade de trabalho foram realizadas nos dias 21 de Novembro 

de 2012 (período de montagem), 22 de Novembro (período de feira) e 26 de Novembro 

(período de desmontagem) entre as 14h30m e as 17h30m. Estas observações permitiram um 

pré-diagnóstico validado e reconstruído à posteriori nos dias 4, 6 e 11 de Fevereiro de 2013 no 

mesmo horário (período de montagem, feira e desmontagem, respetivamente). Por forma a 

validar a construção da atividade, realizada através das observações anteriores, procedeu-se a 

novas observações nos dias 1, 6 e 8 de Abril (período de montagem, feira e desmontagem, 

respetivamente), desta vez no período da manhã, entre as 9h30m e as 12h30m.  

 

 

    Horário  

 Mês/Ano Dia Observação 
N° 

09:00 AM – 
13:00 PM 

14:00 PM – 
17:00 PM Conteúdos 

A
çã

o 
de

 F
or

m
aç

ão
 

Setembro 
2012 

10/09/2012 1 x  Conceitos básicos da SST 

11/09/2012 2 x  
Movimentação mecânica 
de cargas e equipamentos 
de elevação 

12/09/2012 3 x  Equipamentos de Proteção 
Coletiva ou Individual 

13/09/2012 4 x  Máquinas e Equipamentos 
de Trabalho 

14/09/2012 5 x x Empilhador 
17/09/2012 6 x  Plataforma elevatória 
18/09/2012 7 x  

Legislação de SST 
19/09/2012 8 x  
20/09/2012 9 x  
21/09/2012 10 x x 
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    Horário 

 Mês/Ano Dia Observação 
N° 

09:30 AM – 12:30 PM 14:30 PM – 17:30 PM 
A

tiv
id

ad
e 

de
 T

ra
ba

lh
o 

Novembro 2012 
21/09/2012 1  x 
22/09/2012 2  x 
26/09/2012 3  x 

Fevereiro 2013 
04/09/2012 4  x 
06/09/2012 5  x 
11/09/2012 6  x 

Abril 2013 
01/09/2012 7 x  
06/09/2012 8 x  
08/09/2012 9 x  

 

Quadro 3 – Observações da atividade de trabalho. 

 

Durante as observações, o investigador teve a oportunidade de dialogar diretamente com a 

chefia e os trabalhadores, o que permitiu compreender se a percepção do contexto de trabalho 

era o mesmo para trabalhadores e chefias.  Nos períodos de montagem revelou-se mais 

complexo do que o previsto observar a atividade de trabalho, uma vez que, os trabalhadores se 

encontravam diluídos num universo de dezenas de outros trabalhadores 9 , que também 

montavam os seus stands. 

As entrevistas com base no questionário INSAT foram realizadas em Maio, durante a semana 

de 27 a 30 de Maio, o investigador esteve presente no local de trabalho em análise, todos os 

dias, entre as  9h e as 10h30m e as 15h e as 16h30m, realizando as entrevistas mediante a 

disponibilidade dos intervenientes.  

 

   Horário 
 Mês/Ano Dia 09:00 AM – 10:30 AM 15:00 PM – 16:30 PM 

Entrevistas Maio 2013 

27/09/2012 Trabalhador 1 Trabalhador 2 
28/09/2012 Trabalhador 3 Trabalhador 4 
29/09/2012 Trabalhador 5 Trabalhador 6 
30/09/2012 Trabalhador 7 Trabalhador 8 

 

Quadro 4 – Entrevistas. 

 

 
                                                
9 Os trabalhadores referidos não pertencem à organização em análise. 



 32 

A marcação das entrevistas exigiu muito esforço de coordenação entre o investigador e a 

chefia, de modo a não perturbar a atividade de trabalho. O tempo necessário para aplicar o 

instrumento revelou-se um contratempo no ritmo de trabalho destes trabalhadores. Para a 

realização das entrevistas, o investigador esperou 3 meses por um momento em que a carga de 

trabalho prevista e os prazos fossem menos constrangedores, de forma a não perturbar a 

dinâmica da organização. 
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3. Apresentação dos resultados 
 

3.1. Análise da tarefa 
 

Para clarificar o leitor no que concerne às obrigações prescritas do DT, convém fazer 

referência ao ano de 2007, ano de reestruturações, que provocaram profundas mutações na 

atividade de trabalho destes operadores. Na 1ª observação, o trabalhador 5, esclareceu o 

investigador no que concerne às mudanças do referido ano: com a justificação do decréscimo 

acentuado do número de feiras e do respetivo tamanho, foram implementadas algumas 

estratégias de gestão para fazer face à nova realidade. A administração reajustou a atividade 

destes trabalhadores, passando a atribuir-lhes tarefas anteriormente da responsabilidade de 

empresas subcontratadas, de forma a reduzir os custos e manter os seus quadros ocupados, 

resultando na acumulação de funções, às previamente prescritas.  

Com base na análise dos documentos de descrição dos serviços e organização do serviço de 

operações e dos esclarecimentos dos trabalhadores 4 e 5 (1ª observação da atividade), 

apresentar-se-ão em seguida, as mudanças supra citadas: aquando da reestruturação, definiu-se 

que todos os intervenientes deste departamento, passariam a assumir as mesmas 

responsabilidades, à exceção da chefia, que acumularia também tarefas de coordenação da 

equipa. Abordar-se-ão em primeiro lugar as responsabilidades atribuídas à chefia e mais tarde 

as tarefas dos restantes elementos da equipa.  

Nos períodos que antecedem os eventos, o chefe do departamento recebe via “ACCESS” – 

ficheiro de base de dados - a listagem dos stands (número, modelo, área e extras pretendidos) e 

os serviços técnicos requeridos. Face a esta informação é da sua responsabilidade elaborar as 

plantas técnicas (planta da alcatifa e da disposição dos stands) e planear as necessidades 

específicas para cada feira: os serviços de segurança, limpeza, recolha de lixo, energia elétrica, 

pontos de água e esgoto, bombeiros, polícia e posto de socorros. Com base nestas 

necessidades, define ainda, o número de pessoas a contratar para cada serviço e apresenta o 

plano e o respetivo orçamento à administração. Após aprovação, agenda reuniões com os 

diferentes fornecedores para comunicar as tarefas necessárias à realização da feira. Para além 

de elaborar as escalas de serviço para os trabalhadores a contratar, tem de o fazer para os 
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operadores do DT, pois está responsável pela coordenação desta equipa. Caso seja necessário 

subcontratar uma nova empresa para a realização de alguns destes serviços, é também da 

responsabilidade da chefia fazer a pesquisa de mercado e selecionar o fornecedor. É ainda da 

sua responsabilidade, elaborar o plano de custo de cada feira (orçamentação dos serviços, 

conferencia dos custos, elaboração das notas de encomenda, ficha do fecho dos custos de final 

de feira); reduzir os custos técnicos; fazer o acompanhamento técnico dos expositores durante 

as feiras; aprovar os pontos de suspensão e os stands com mais de 4 metros de altura ou com 

mais de um piso. Calcular a quantidade de alcatifa necessária, escolher a cor da mesma, bem 

como o fornecedor e remeter para aprovação o orçamento, faz ainda parte do prescrito 

atribuído ao chefe do departamento.  

No que concerne aos restantes intervenientes do DT, está atribuída a responsabilidade de 

supervisionar, acompanhar e coordenar a segurança, manutenção e limpeza geral das feiras, 

bem como dos bombeiros e posto de socorro. No que concerne à limpeza devem verificar: a 

limpeza dos stands, a reposição dos produtos fornecidos para as casas de banho; a limpeza das 

casas de banho, o preenchimento dos horários de limpeza, a limpeza dos cinzeiros e papeleiras 

e distribuir os consumíveis (sabonete líquido, papel higiénico e toalhetes) das casas de banho. 

No que diz respeito a outros serviços, devem supervisionar e coordenar: o fornecedor do 

serviço de remoção de lixos; recepcionar e encaminhar os pedidos de ligação de água/esgoto e 

energia elétrica aos stands, supervisionar a colocação dos cabos elétricos conforme as 

potências solicitadas pelos expositores, a colocação dos pontos de água e esgoto pedidos pelos 

expositores, verificar se estão a ser cumpridas as datas definidas, indicar a localização dos 

stands aos expositores; marcar os pavilhões; dar assistência aos stands tipo durante a feira; 

apoiar os expositores na resolução de problemas técnicos e verificar se a alcatifa tem proteção 

plástica e se é ignífuga, se a cor é igual à que foi pedida ao fornecedor e se é uniforme, 

aquando da sua entrega pelo fornecedor. 

Os operadores técnicos estão responsáveis pelo acompanhamento de todos os serviços 

subcontratados, verificando diariamente se os fornecedores: cumprem o plano, iniciam a 

atividade no dia previamente definido, colocam o número de pessoas solicitadas para cada 

serviço, cumprem os horários e as tarefas definidas para a feira, têm os seus trabalhadores nos 
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locais previamente definidos e montam os seus stands dentro das marcações10. Todos os 

elementos do DT devem preencher diariamente as check-lists da qualidade dos serviços 

prestados pelos fornecedores (segurança, limpeza, recolha de lixo, energia elétrica, pontos de 

água e esgoto, bombeiros, polícia e posto de socorro), bem como registar as anomalias e dar 

resposta às reclamações.  

Durante mais de 20 anos a categoria de trabalhadores analisado teve como função coordenar 

todos os serviços técnicos das feiras (tarefas acima apresentadas). Cinco dos oito participantes 

deste estudo, têm esta responsabilidade há mais de duas décadas. Há 5 anos passou a fazer 

parte do prescrito dos operadores técnicos: montar os stands, colocar a alcatifa nos corredores 

das feiras, fazer os letterings, colocar as bandeirolas com as letras das ilhas dos stands; colocar 

a sinalética exterior (Lonas com indicação da entrada); colocar sinalética e baías nas entradas e 

saídas e nos balcões de check-in; colocar “Firepoint” dentro dos pavilhões nos locais 

indicados pelo DSST; colocar torniquetes e impressoras; transportar e recolher material para o 

check-in; colocar os mupis para a sinalética da feira; colocar publicidade na estrutura dos 

pavilhões; cadeiras e mesas do centro de congressos para a feira; os cinzeiros e as papeleiras 

nos pavilhões e galerias e o mobiliário definido para cada stand. Para além das novas tarefas 

supra descritas, toda a equipa do DT, encontra-se também recentemente responsável pela 

redução dos custos técnicos de cada feira. 

 

3.2. Análise da atividade sobre o olhar da SST 
 

3.2.1. Os outros na atividade 
 
A preparação de uma feira começa alguns meses antes da sua concretização, quando as 

empresas interessadas em expor, em parceria com o departamento comercial, definem o 

espaço, a área do stand e a localização nos pavilhões. Quando a empresa que vai expor decide 

se leva um stand próprio, se contrata uma empresa de arquitetura e construção de stands ou se 

opta por um stand tipo, está a intervir diretamente na atividade do grupo de trabalhadores 

                                                
10 Marcações: Marcação do chão dos pavilhões com giz, através do mapa da feira, para que os stands sejam montados nas 
áreas previamente acordadas com a administração. 
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analisado, uma vez que, quando a  opção recai sobre um stand tipo, é da responsabilidade dos 

mesmos ter o stand pronto no dia da inauguração do evento. 

A atividade dos operadores técnicos resulta da atividade dos outros e age sobre a atividade dos 

outros. Resulta da gestão que negoceia as feiras, da atividade do comercial que vende os 

stands, do tipo de stand a montar e dos outros que montam os seus próprios stands, ao mesmo 

tempo que age sobre a atividade destes atores. A quantidade de stands que o comercial 

conseguir vender, o desempenho de quem está responsável pela realização das feiras, a 

situação económica das empresas, as alterações dos pedidos feitos pelos clientes e a atividade 

dos trabalhadores subcontratados interfere na atividade desta equipa.  

Durante a observação 5, o trabalhador 3 referiu que o número de eventos e stands tem vindo a 

diminuir: “Cada vez há menos feiras e as feiras estão cada vez mais pequenas, há 10 anos as 

feiras ocupavam os 7 pavilhões e agora são 2 ou 3 e às vezes temos feiras a ocupar só 1 

pavilhão”. Quando questionada a razão da mudança, o trabalhador argumentou: “Isto é por 

causa da crise, as empresas não têm dinheiro e a gestão também não faz o trabalho como 

devia, eles não querem saber, não inovam, fazem tudo igual há mais de 20 anos e depois 

quando isto aperta cortam cá em baixo. Como há menos trabalho, deixaram de subcontratar e 

agora temos nós que fazer tudo sozinhos.”  

Como já referido, a nível formal estão atribuídas as mesmas responsabilidades a todo o 

coletivo profissional, à exceção da chefia, que tem responsabilidades acrescidas. Contudo, o 

sistema de obrigações partilhadas entre os elementos da equipa não corresponde a este 

prescrito oficial. Os trabalhadores dividem informalmente as responsabilidades, existindo 

papéis bem definidos entre os elementos da equipa. Existem prescrições de origem interna ao 

coletivo de trabalhadores que dão origem aos dois grupos apresentados anteriormente: i) 

Grupo 1: Os cinco elementos do departamento que fazem parte da organização há mais de 

quinze anos; ii) Grupo 2: os três elementos mais recentes. O grupo 1 assume responsabilidades 

ao nível do planeamento, coordenação e fiscalização. Quando o ritmo imposto é demasiado 

para o tempo disponível, também realizam as tarefas do grupo 2. O grupo 2, coloca e levanta 

as alcatifas, transporta o material destinado à montagem dos stands (placas, palas e travessas)  

do armazém para as marcações e monta. Terminada a feira desmontam os stands, arrumam o 

material nas caixas, transportam os materiais para o armazém e acondicionam os mesmos, (1ª, 

4ª e 7ª observação da atividade de trabalho). Durante os eventos, muitos problemas vão 
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surgindo e estes trabalhadores devem resolver de imediato, para que as feiras continuem a 

decorrer normalmente. Os seus serviços são solicitados aquando de danos em infraestruturas 

(2ª Observação), ou problemas a nível elétrico (5ª Observação), da iluminação ou do ar 

condicionado (2ª Observação). É seguido um prescrito informal, onde os elementos 

pertencentes ao grupo 1 decidem se o grupo 2 tem conhecimento para resolver a situação.  

Apesar do número e tamanho das feiras ter diminuído, a intensidade de trabalho dos 

operadores técnicos aumentou ao terem assumido tarefas anteriormente da responsabilidade de 

empresas subcontratadas ao mesmo tempo que  reduziram o número de trabalhadores do DT, 

“na minha outra empresa tinham o dobro dos funcionários para fazer o mesmo trabalho” 

(trabalhador 7, verbalização espontânea durante a 4ª observação da atividade de trabalho). 

Grande parte das consequências da atividade dos outros sobre a atividade dos operadores 

técnicos, são transversais a todos os eventos, pelo que, os participantes adoptaram estratégias 

para impedir o comprometimento da sua atividade. A listagem dos stands encomendados, é 

recepcionada tardiamente pelo DT, pelo que, o grupo 1 começa a marcar os pavilhões com fita 

métrica e giz e a colocar os cabos elétricos, enquanto o grupo 2 faz a previsão do material que 

irá necessitar para a montagem dos stands e transporta o mesmo do armazém para as 

marcações (7ª Observação da atividade de trabalho). O acesso atempado às encomendas, 

resultaria em menores níveis de ansiedade, devido à possibilidade de organizarem o seu 

trabalho, “a lista dos stands chega-nos às mãos muito tarde. Se queremos ter o trabalho 

pronto a tempo temos que adiantar trabalho antes, o que nos leva muitas vezes, a ter que 

desfazer o que já foi feito e a trabalhar para além do horário para ter tudo pronto a tempo” 

(Trabalhador 8, 7ª Observação da atividade de trabalho).   

De acordo com a 1ª observação da atividade de trabalho, a atividade da administração não 

permite aos participantes do estudo planear o seu trabalho. A 1ª observação, decorreu no 

último dia de montagem da feira, quando às 16h os trabalhadores 6, 7 e 8 foram interrompidos 

na sua atividade de colocação da alcatifa, para montar 3 stands que não estavam nos seus 

planos. Durante a 4ª observação da atividade de trabalho, foram dadas instruções para 

desmontar 5 stands, “dizem para montar os stands e depois de montados dizem que é para 

desmontar, porque o cliente já não vem, ou é para montar noutro sítio (...) o que é de manhã 

muitas vezes há tarde já não é, porque alguém se enganou ou o cliente mudou de ideias” 

(trabalhador 6). Na 1ª, 4ª e 7ª observação, verificou-se que os participantes 6, 7 e 8 colocavam 
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rodas por baixo dos prumos e transportavam os stands sem desmontar, “tivemos que inventar 

isto para conseguir terminar a tempo, senão passávamos a vida a montar e desmontar stands, 

porque eles estão sempre a enganar-se ou os expositores a mudar de ideias”. Este sistema 

criado pelo coletivo de trabalho era transportado pelos trabalhadores 6 e 7, enquanto o 

trabalhador 8 apertava as travessas dos stands na nova posição. Pode-se aqui considerar a 

existência de um coletivo informal cujas atividades “invadem” a atividade dos operadores 

técnicos.  

Não é apenas a atividade dos outros, externos ao coletivo de trabalho, que invade a atividade 

dos participantes, os diferentes elementos do coletivo de trabalho também interferem na 

atividade dos participantes. De acordo com a 1ª, 4ª e 7ª observação, o grupo 1 percepciona que 

o grupo 2 não assume responsabilidades que poderiam aliviar a sua carga de trabalho, “Se eles 

nos ajudassem no nosso trabalho, seria um alívio para nós, mas eles não querem aprender”. 

O grupo 2, por sua vez, percepcionava que a carga de trabalho era praticamente toda da sua 

responsabilidade, “Nós fazemos quase tudo, eles andam sempre aí a passear e  tentam 

ensinar-nos mais coisas para fazerem menos”. Durante a 4ª observação, o trabalhador 2 foi 

elevado pela plataforma elevatória juntamente com o trabalhador 7. O trabalhador 2 tinha o 

objetivo de transmitir alguns conhecimentos da sua atividade de trabalho, contudo a ação foi 

interrompida devido às vertigens do trabalhador 7. Ao abordar o trabalhador 7 sobre esta 

situação, ficou claro que o mesmo agiu para se proteger, “eu não tenho vertigens, mas já 

tenho tanto trabalho para fazer (...) eles querem mandar-nos ainda mais trabalho para cima, 

então eu e os meus colegas dizemos que temos vertigens para não aprendermos a fazer 

suspensões e muitas vezes fazemos de conta que não entendemos outras tarefas que nos 

tentam explicar”. Estes notórios problemas nas relações interpessoais entre os elementos do 

grupo 1 e 2, são agravados pela diferença de ordenado, “nós que só recebemos 500 euros 

temos que fazer o trabalho deles que recebem 900” (trabalhador 7, verbalização espontânea 

durante a 4ª observação da atividade de trabalho).  

De acordo com a entrevista ao trabalhador 1, a administração encontrava-se disponível para 

entrar em acordo com os trabalhadores, no caso dos mesmos terem interesse em deixar a 

organização. O trabalhador 1 encontrava-se a 15 dias de terminar as suas funções no 

departamento técnico, “vou aproveitar agora para sair com a indemnização, porque da 

maneira que isto está, daqui a uns meses isto abre insolvência e saio sem nada”. Mais uma 
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vez se notou o descrédito em relação ao trabalho dos elementos do grupo de não pertença, 

“Ele não vai fazer falta nenhuma aqui, só anda aí a passear e nós é que temos que fazer tudo” 

(trabalhador 6, verbalização espontânea durante a entrevista). Já os participantes do grupo de 

pertença estavam preocupados com mais esta saída, “cada vez que sai alguém sobra mais 

trabalho para nós, teremos que trabalhar até mais tarde para fazer o trabalho dele (...) não 

estão a contratar ninguém, mas mesmo que contratassem não iria saber fazer as tarefas dele, 

teríamos que ensinar e agora não temos tempo para isso” (trabalhador 4, verbalização 

espontânea durante a entrevista). Este tema da disponibilidade da organização para entrar em 

acordo, foi abordada ao longo das restantes entrevistas, todos os elementos do grupo 1, 

ponderaram entrar em acordo, pois receiam mais tarde sair sem nenhuma compensação, 

contudo sentem que já apresentam uma  idade avançada para conseguir um novo emprego, e 

que são jovens para a reforma e a recessão do seu sector de atividade levam-nos a continuar na 

organização, “tenho 51 anos, ninguém me dá trabalho com esta idade, sou muito novo para a 

reforma, estou 3 anos no fundo de desemprego e depois... o que faço até aos 65?” 

(trabalhador 2, verbalização durante a entrevista). O trabalhador 1 apenas entrou de imediato 

em acordo, devido às variáveis apresentadas não serem um constrangimento na sua decisão, 

“Eu tenho trabalho em Moçambique, prefiro sair agora com a indemnização e ir para 

Moçambique trabalhar, aqui não me espera nada de bom”. No que concerne ao grupo 2, não 

referiram questões relacionadas com a reforma, nem com a indemnização, mas apenas com o 

desemprego, “tirei a carta de pesados para quando nos mandarem a todos embora” 

(trabalhador 7, verbalização durante a entrevista). 

Durante a entrevista à chefia (trabalhador 5), o investigador questionou como a administração 

tencionava assegurar a realização do trabalho técnico, quando a adopção da nova política 

poderia levar ao desaparecimento do departamento técnico. Segundo este participante, “o 

objetivo é terminar com o nosso departamento, eles gostavam que nós entrássemos todos em 

acordo (...) a ideia é subcontratarem empresas para fazerem o nosso trabalho, porque têm 

vantagens financeiras na subcontratação”. A este trabalhador competia a mediação entre a 

gestão e os elementos do DT, o que na situação atual da organização lhe causava elevados 

níveis de ansiedade. O participante referiu consumir regularmente valium para controlar a 

ansiedade provocada pelo trabalho (dado recolhido através do questionário INSAT).  

A administração considera que os operadores técnicos apenas têm tarefas para cumprir 100 
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dias por ano, “eles numa tabela excel definem o número de dias de montagem e desmontagem, 

as datas das feiras, somam os dias e calculam quantos dias ficamos livres, depois baseados 

nisto reduzem na equipa. Esquecem-se que começamos a fazer a montagem 4 a 5 dias antes 

das datas oficiais e que fazemos a vistoria ao material, o inventário, a reposição do que está 

estragado, a manutenção do espaço, organizamos os documentos, armazém e material e 

tiramos dias de compensação, nas datas em que supostamente estamos desocupados” 

(trabalhador 5, verbalização espontânea durante a entrevista).  

Quando questionado um elemento da administração no que respeita ao papel do DT na 

dinâmica da organização, a resposta foi: “eles montam e desmontam as feiras” (verbalização 

espontânea de um elemento da administração durante a 2ª observação da atividade de 

trabalho). Face ao exposto anteriormente, esta descrição da atividade parece muito redutora 

sendo as responsabilidades bem mais amplas do que as que foram identificadas pela 

administração. O distanciamento físico dos escritórios da administração em relação aos 

escritórios do DT, ajudam neste fosso existente, entre o que a administração pensa que os 

participantes fazem e o que eles realmente fazem. Os cálculos baseados nos dias trabalhados, 

provenientes de quem não conhece esta atividade, resultam nas estratégias de gestão atrás 

apresentadas,  que interferem a todo o momento na atividade de trabalho dos participantes.  

3.2.2. Os horários de trabalho 
 

Como referido, o horário de trabalho normalmente encontra-se compreendido entre as 9 e as 

18 horas, contudo nos períodos de montagem de feiras, os trabalhadores são distribuídos por 

um dos dois turnos: um  turno entre as 8 e as 17 horas e o outro entre as14 e as 23 horas.  

Os participantes sabem que este tempo formalmente atribuído para a realização das tarefas não 

é suficiente e ajustam autonomamente os horários. Na 1ª observação da atividade de trabalho, 

os trabalhadores  3 e 5, chegarem ao local de trabalho às 15 horas, em vez das 17 horas 

estipuladas no horário. Acabaram por sair às 5 horas da manhã em vez das 23 horas 

estipuladas na escala de serviço, prolongando o seu horário de trabalho em 8 horas, para que a 

feira pudesse abrir  ao público às 10 horas desse mesmo dia. Segundo o participante 5 “é 

normal em períodos de montagem trabalharmos mais 5, 6, 7 horas” (2ª observação da 

atividade de trabalho). Este prolongamento do horário laboral era compensado informalmente 

pelo responsável do departamento. Nos períodos pós-feira, os operadores técnicos,  eram 
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compensados, com a conversão das horas extra trabalhadas, em períodos de descanso.  

3.2.3. Saúde e Segurança no Trabalho 
 

Com o objetivo de manter a segurança e saúde dos trabalhadores e prevenir acidentes e 

incidentes11, a organização investiu em Setembro de 2012 numa ação de formação para a 

prevenção de riscos.  

Segundo o artigo 278º da Lei 99/2003 o empregador tem o dever de proporcionar aos 

trabalhadores formação adequada no domínio da SST. As empresas são obrigadas a ministrar 

35 horas de formação, a pelo menos 10% dos trabalhadores, ao longo de um ano. Devendo ser 

garantida a ministração das 105 horas de formação no final dos 3 anos, através de planos 

plurianuais. O programa de formação, foi concebido por um engenheiro civil com o curso de 

especialização de Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho. Este especialista 

baseou a formação em métodos predominantemente expositivos e sem referências explícitas a 

exemplos decorrentes das atividades de trabalho que visava tornar mais seguras. 

O objetivo da ação era, através de 46 horas de formação teórica em sala, reforçar as regras 

prescritas no que se refere à SST, impelindo os trabalhadores a adotar comportamentos 

preventivos e a eliminar os perigos e os seus consequentes riscos. O regulamento interno para 

medidas preventivas a adoptar durante as montagens e desmontagens das feiras encontram-se 

disponibilizado na página Web da organização. Segundo esta documentação de prevenção de 

riscos: “A adoção de comportamentos sem risco garante a segurança de todos quanto 

trabalham em parques de exposições.”  

À semelhança desta filosofia de prevenção oriunda em parte da legislação e manuais de SST, 

esta ação de formação visava, eliminar os risco, evitando assim que os trabalhadores fossem 

expostos a situações perigosas, contudo compreender-se-á ao longo da apresentação dos 

resultados, que os riscos estão invariavelmente ligados à atividade. Os riscos nunca estavam 

totalmente controlados como acreditavam os responsáveis pela ação de formação, pois como 

citado por Iida (2005), “um certo grau de risco é inerente à operação de qualquer sistema” 

(p.438). A análise da atividade permitiu tornar visíveis saberes até ao momento não 

considerados como tal e trocar a experiência das práticas para formalizar o conteúdo do 
                                                
11 Incidentes: Quando certas barreiras de  segurança foram ultrapassadas,  mas não se chegou ao acidente. 
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trabalho real. Seguidamente serão apresentados os resultados da análise da atividade 

estruturada segundo os conteúdos programáticos da formação em análise. 

 

3.2.3.1. Movimentação mecânica de cargas e Equipamentos de elevação 
 

Prescrito na formação 

De acordo com a 5ª observação da ação de formação, o empilhador que circula no recinto, 

deveria estar dotado com as medidas de segurança estabelecidas pelo fabricante, 

nomeadamente no que diz respeito às componentes luminosa e acústica; o empilhador deveria 

circular a velocidade equivalente a passo de caminhada, com especial atenção a locais 

perigosos (ex.: curvas e locais de pouca visibilidade), assinalando a sua presença sempre que 

se aproximassem peões e evitando manobras bruscas; deveria ser avaliada a carga a 

movimentar, no que se refere às suas dimensões, nunca ultrapassando a carga máxima 

estabelecida; não se deveria utilizar o empilhador em situações não próprias do fim para que 

foi concebido, como deslocar verticalmente pessoas sem gaiola protetora e ter um local 

sinalizado no recinto para estacionar o empilhador e não se deveria mexer na mecânica do 

empilhador enquanto o mesmo estivesse em funcionamento.  

 

O compromisso possível entre o prescrito e o real da atividade de trabalho 

Após a 4ª observação da atividade de trabalho, concluiu-se, que o empilhador que circulava no 

recinto não se encontrava dotado com todas as medidas de segurança estabelecidas pelo 

fabricante. A sua sinalização luminosa e acústica de marcha estava desligada, o que trazia 

invariavelmente, risco de atropelamento ou choque contra objetos. Os trabalhadores 6 e 7, 

justificaram que a opção se relacionava com a necessidade de comunicarem entre si, “o 

barulho não nos deixa ouvir um ao outro” (trabalhador 6, verbalização espontânea durante a 

4ª observação da atividade de trabalho). Segundo Iida (2005), “As tarefas que exigem muitas 

informações verbais são prejudicadas, porque as pessoas precisam falar mais alto e nem 

sempre são compreendidas, devido ao efeito do mascaramento” (p.508). Foi observado que os 

trabalhadores não estavam mais de 30 segundos sem comunicar, enquanto o trabalhador 7 

conduzia o empilhador e estava atento à estabilidade da carga, o trabalhador 6 indicava os 
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obstáculos. Ambos os trabalhadores referiram que o ruído para além de dificultar a 

comunicação, tornava-se excessivo e doloroso quando acionado. Desligar o sistema de 

sinalização de marcha atrás, parece ser aqui uma estratégia de regulação para não se incorrer 

noutros riscos.  

Ainda durante a 4ª observação da atividade de trabalho, verificou-se que a carga a movimentar 

não era avaliada quanto às suas dimensões e peso, incorrendo-se no risco de colisão na 

movimentação das cargas, capotamento, atropelamento ou queda do material, com a 

consequente contusão, fratura, ou mesmo, a morte. Os trabalhadores 6 e 7 sabiam que não 

estavam a cumprir o prescrito transmitido durante a ação de formação, contudo não tinham à 

sua disposição um veículo de transporte de cargas alternativo, “não podemos transportar estas 

placas à mão, porque são muito pesadas, se só temos este empilhador, o que vamos fazer... 

aquilo na formação é muito bonito, mas depois aqui em baixo é diferente”, (trabalhador 6, 

verbalização espontânea durante a 4ª observação da atividade de trabalho). Estes participantes 

tinham a tarefa de transportar os materiais desde o armazém até às marcações, materiais que 

excediam as capacidades máximas de utilização, acabando por transportar as cargas em 

desequilíbrio.  

Durante a 7ª observação da atividade de trabalho, verificou-se que o empilhador era utilizado 

numa situação não prevista para o fim para que foi concebido: observou-se o trabalhador 8 a 

ser elevado pelo empilhador sem gaiola protetora. O operador não foi içado em segurança, 

devido à inexistência de um dispositivo adequado para este tipo de elevações, “esta lâmpada 

tem que ser mudada e ainda temos muito para fazer, se não temos gaiola no empilhador, nem 

tempo para ir buscar a plataforma elevatória, temos que mudar a lâmpada assim” 

(trabalhador 8, verbalização espontânea durante a 7ª observação da atividade de trabalho). A 

plataforma elevatória encontrava-se a 15 minutos de distância, o que significa que os 

trabalhadores necessitariam de mais meia hora para a realização da tarefa. Para os 

trabalhadores parece impensável a adoção destes comportamentos quando estão num ambiente 

onde a pressão temporal impera. 

De acordo com a 5ª observação da ação de formação, os trabalhadores deveriam ter um local 

sinalizado para estacionar o empilhador, contudo na 4ª e 7ª observação da atividade de 

trabalho verificou-se que o mesmo não acontece. Num recinto com 6 pavilhões e com feiras 

que ocupam apenas um pavilhão é considerado, pelo trabalhador 6, incomportável estar a 
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estacionar o empilhador a 5 pavilhões de distância. Esta impossibilidade foi justificada com a 

pressão temporal, “temos sempre tanta coisa para fazer, é impensável ir deixar o empilhador 

num sítio específico cada vez que o utilizamos, o empilhador tem que estar perto de nós para 

não perdermos tempo” (trabalhador 6, verbalização espontânea durante a 4ª observação da 

atividade de trabalho).  

A pressão temporal ajudava a justificar ainda o facto dos participantes não circularem com o 

veículo a velocidade equivalente a passo de caminhada, mesmo sabendo que incorrem no risco 

de colisão ou choque, o que pode provocar contusões ou fraturas nos trabalhadores envolvidos, 

“se o formador tivesse que fazer o nosso trabalho também não andava com o empilhador a 

passo de caminhada, isso não é possível!” (trabalhador 7, verbalização espontânea durante a 

4ª observação da atividade de trabalho).  

No que concerne à proibição de fazer a manutenção do empilhador em funcionamento, parece 

não se aplicar neste contexto específico, “o formador esteve a falar de empilhadores a diesel, 

mas o nosso é elétrico, não há o problema de se abrir a tampa com o motor a trabalhar, 

porque não tem hélice” (trabalhador 7, verbalização espontânea durante a 4ª observação da 

atividade de trabalho). 

A responsabilidade pelas tarefas que necessitam da utilização da plataforma elevatória, está 

atribuída pelo prescrito informal ao grupo 1, mais concretamente ao trabalhador 2. Este 

equipamento de elevação, é utilizado para fixar no teto os cabos que seguram as estruturas 

superiores de alguns stands – suspensões. Durante a 1ª observação da atividade de trabalho, o 

investigador esteve uma hora a observar o trabalhador 2 a fazer estas estruturas de suporte a 15 

metros de altura. Apesar do prescrito formal considerar as suspensões uma tarefa simples e 

rápida, este operador demonstrou que o real da atividade é mais complexo do que aparenta. É 

necessário calcular o número de suspensões necessários, consoante o peso e o tamanho da 

estrutura de suporte, para que fique suficientemente forte e não exista risco de colapso. Alguns 

pontos de suspensão encontram-se fragilizados, sendo necessário criar outros: esta situação 

atrasa o trabalho, tornando-se mais uma fonte de tensão devido à pressão temporal.  

O trabalhador 2 paralelamente, foi mudando as lâmpadas do teto e fixando faixas e decoração 

alusivas à nova feira, “antes de fazer as suspensões tento perceber que outras informações já 

existem, para adiantar o máximo de trabalho possível, porque já sei que o tempo nunca chega” 
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(trabalhador 2, verbalização espontânea durante a 1ª observação da atividade de trabalho).  

De acordo com a 6ª observação da ação de formação, o deslocamento da plataforma elevatória 

com o trabalhador em altura e a não utilização do arnês poderiam provocar queda, contusões,  

fraturas, esmagamento ou morte. Durante a 1ª observação da atividade de trabalho, verificou-

se que a plataforma elevatória se deslocava com o trabalhador em altura e que não era 

utilizado o arnês. Mais uma vez, a pressão temporal não permite que se comportem de outro 

modo, “Se me baixassem, cada vez que a plataforma tem que se deslocar, demoraríamos uma 

tarde a fazer o que fazemos em uma hora” (trabalhador 2, verbalização espontânea durante a 

1ª observação da atividade de trabalho). No que concerne ao arnês, o mesmo não era utilizado, 

por não ser considerado adequado, “o arnês que temos não é de corpo inteiro, se eu cair lá de 

cima aquilo não vai fazer nada”. Durante a 9ª observação da atividade de trabalho, o 

investigador solicitou ao trabalhador 2 mais informação sobre o arnês. O arnês disponível era 

de escalada, tornando-se um constrangimento na realização das tarefas em altura, “este arnês 

atrapalha-me os movimentos, não consigo trabalhar com isto e se cair isto não protege nada, 

deviam ter comprado um arnês próprio para utilizar nas plataformas” (trabalhador 2, 

verbalização espontânea durante a 9ª observação da atividade de trabalho). 

 

3.2.3.2. Riscos Ergonómicos 
 
Prescrito na formação 

De acordo com a 2ª observação da ação de formação, os participantes deveriam utilizar 

sempre os equipamentos de transporte a auxiliar a movimentação das cargas e deveriam 

prevenir as lombalgias ocupacionais provocadas por agentes ergonómicos através de medidas 

físicas. As medidas físicas baseiam-se na adoção de posturas preventivas durante o 

carregamento e levantamento das cargas, evitar sobre esforços, recorrer aos equipamentos de 

movimentação mecânica, utilizar equipamentos auxiliares para a movimentação manual e 

fazer exercícios compensatórios.  
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O compromisso possível entre o prescrito e o real da atividade de trabalho 

De acordo com a 1ª, 3ª, 4ª, 7ª e 9ª observação da atividade de trabalho, é necessário aplicar 

medidas organizacionais para se criarem condições para a aplicação das medidas físicas 

referidas, uma vez que, existem várias movimentações manuais de cargas e que a pressão 

temporal é referida como o maior constrangimento face ao cumprimento da norma, “se os 

carros de transporte estiverem a ser utilizados, não podemos ficar parados à espera que 

estejam disponíveis, então levamos à mão” (trabalhador 8, verbalização espontânea durante a 

1ª observação da atividade de trabalho).  

O investigador observou os trabalhadores 6, 7 e 8 a transportarem manualmente as alcatifas 

encomendadas, entre o camião e o armazém (7ª observação da atividade de trabalho). As 

cargas a movimentar eram volumosas e pesadas – alcatifas de 60m x 3m embaladas em rolo - 

e os trabalhadores referiam estar a realizar esforços físicos excessivos resultantes da adoção de 

posturas dolorosas, “não aguento mais, preciso aliviar as costas” (trabalhador 8, verbalização 

espontânea durante a 7ª observação da atividade de trabalho). No seguimento desta 

verbalização, o trabalhador deitou-se no chão e esclareceu o investigador, “infelizmente já 

tenho aqui umas grandes mazelas no corpo, uma vez tive que me atirar para o chão, porque 

não aguentava mais e ninguém me estava a ouvir, fui para o hospital e tive que tomar 21 

injeções e estar dois meses de baixa, desde essa altura quando começo a não aguentar as 

dores deito-me no chão para aliviar as costas”. A aplicação do INSAT, permitiu ir mais longe 

e constatar que o participante consome Voltaren para tratar a dor e inflamação e ampolas para 

a fadiga muscular, durante os períodos de maior esforço físico. Ainda como resultado do 

questionário, confirmou-se que o participante associa as dores nas costas à sua atividade de 

trabalho. No que diz respeito ao bem-estar deste participante, mais uma vez, associa ao seu 

trabalho o facto de se sentir sempre cansado, de durante os períodos de maior esforço físico ter 

dores insuportáveis de dia e de noite e das dificuldades em baixar-se. 

A confrontação entre os diferentes dados do questionário INSAT, levou a concluir, que todos 

os participantes têm dores nas costas provocadas pela sua atividade de trabalho. A situação é 

mais grave para os trabalhadores 3 e 5, que têm diagnosticadas hérnias de esforço como 

doença profissional. Acrescentam o consumo regular de analgésicos e anti-inflamatórios. O 

trabalhador 3 referiu durante a entrevista que o seu bem-estar acaba por ser afetado por estes 

problemas de saúde, ao referir que as “dores não o largam”, que “tem dores durante a noite”, 



 47 

quando está em pé, sentado e ao subir ou descer escadas ou degraus, que tem “dificuldades em 

baixar-se”, “leva muito tempo a adormecer e dorme mal de noite”, “não consigo dormir 

durante a noite por causa de dores na perna esquerda, o médico diz que as dores na perna 

vêm do meu problema na coluna” (trabalhador 3, verbalização espontânea durante a 

entrevista). Foi curioso notar durante a entrevista ao trabalhador 8, que o mesmo também tinha 

dores na mesma perna.. Parece que as exigências da atividade de trabalho têm repercussões na 

saúde dos trabalhadores, sem necessariamente provocarem lesões imediatas mas cujas 

manifestações aparecem diferidas no tempo.  

Os trabalhadores não adoptavam posturas desconfortáveis apenas na movimentação manual de 

cargas. Existiam outras tarefas prescritas que exigiam a adopção de posturas que exigiam 

posturas dolorosas. Quando os participantes marcavam os pavilhões, baixavam-se e 

levantavam-se recorrentemente, para marcar o chão com giz e correr a fita métrica 

(Observação dos trabalhadores 1 e 3, durante a 7ª observação da atividade de trabalho). A 

montagem dos stands também era fonte de desconforto, por exigir ao trabalhador longos 

períodos com os braços levantados, “quando ando a montar stands chego a casa cheio de 

dores nos ombros” (trabalhador 7, verbalização espontânea durante a 1ª observação da 

atividade de trabalho). O trabalhador 6, tinha atribuída pelo prescrito informal a tarefa relativa 

aos letterings. De acordo com a 7ª observação da atividade de trabalho, também se tratava de 

uma tarefa com problemas ergonómicos. A mesa onde o trabalhador realizava a sua atividade 

não se encontrava adaptada, acabando por o participante adoptar uma posição com curvatura 

dorsal, que originava dores nas costas “às vezes tenho que estar aqui o dia inteiro vergado e 

ao fim do dia são umas dores terríveis”. Os participantes associam as lesões músculo-

esqueléticas dorso lombares, como sendo provocadas pela adopção de posturas com curvatura 

dorsal e sobre esforços no seu trabalho.  

Durante a 7ª observação da atividade de trabalho, o investigador presenciou os trabalhadores 6, 

7 e 8 a fazer o transporte manual de uma vitrine de 1,80m x 0,50cm x 0,50cm. O transporte foi 

feito manualmente, sendo nítida a realização de sobre esforço, sem a adopção de posturas 

preventivas. Segundo o trabalhador 8 não existem equipamentos de movimentação mecânica 

para o tipo de carga em questão, logo a única alternativa é o transporte manual. Acrescentou 

ainda que devido ao peso excessivo e ao formato da vitrine, não é possível adoptar as posturas 

adequadas abordadas em sala. Não se pode ainda negligenciar a componente cognitiva, pois 
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verificou-se que é a carga de trabalho e a pressão temporal que estão na origem do não 

cumprimentos das medidas preventivas.  

Os trabalhadores conhecem as posturas corporais que devem adoptar para diminuir os riscos 

na sua saúde. Durante a 2ª observação da ação de formação, os trabalhadores explicaram ao 

investigador que a carga deve estar o mais próxima possível do corpo e que deve ser evitada a 

rotação do tronco, mas que não conseguem terminar todas as tarefas atribuídas dentro dos 

prazos ao mesmo tempo que obedecem às normas preventivas, “não temos tempo para ter 

estas preocupações” (trabalhador 5, verbalização espontânea durante a 2ª observação da ação 

de formação). Estas tarefas são percecionadas pelos trabalhadores como adequadas à idade dos 

trabalhadores do grupo 1, pois implicam grandes esforços físicos num curto período de tempo, 

“nunca imaginei nesta idade estar a executar o trabalho que coordenei durante mais de vinte 

anos” (trabalhador 5, verbalização espontânea durante a 4ª observação da atividade de 

trabalho). Mas, mais uma vez, o esforço deste grupo de trabalhadores não é reconhecido pelo 

grupo 2, “nós fazemos sempre tudo sozinhos e eles não querem saber, só nos metem a mão se 

virem que não vamos mesmo conseguir terminar sozinhos” (trabalhador 8, verbalização 

espontânea durante a 7ª observação da atividade de trabalho). 

Ao longo da 1ª, 4ª e 7ª observação da atividade de trabalho, verificou-se que o trabalhador 2 se 

encontrava sempre na plataforma elevatória, conclusão que foi validada pelo trabalhador, 

“durante as montagens, passo o meu turno todo na plataforma elevatória” (verbalização 

espontânea durante a 7ª observação da atividade de trabalho). Este participante, no 

questionário INSAT, afirma ter problemas de varizes causado pelo trabalho. É provável que 

várias horas seguidas de pé num espaço onde o trabalhador não se pode movimentar acabem 

por originar/agravar este tipo de problemas de saúde. Mais uma vez, o ritmo intenso de 

trabalho, não permite que os trabalhadores se organizem de outra forma, para por exemplo 

existir rotatividade neste posto de trabalho, “tenho colegas que sabem fazer este trabalho, mas 

para ser mais rápido um de nós teve que assumir esta responsabilidade”. 

 

 

 



 49 

3.2.3.3. Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 
 

Prescrito pela formação 

De acordo com a 3ª observação da ação de formação, os participantes deveriam utilizar 

sempre os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)12 ou Individual (EPI)13 definidos para 

cada tarefa. Durante a sessão foram estudados os equipamentos para proteger das altas 

temperaturas, abafadores de ruído, calçado de segurança, capacete de segurança, descartáveis, 

impermeáveis, luvas de proteção, óculos de proteção, proteções para a pele, protetores 

auriculares e respiradores. Foram abordados teoricamente a importância destes EPI`s, sem em 

nenhum momento se remeter para o contexto de trabalho dos formandos.  

Foi explicado aos formandos que, “ i) os EPI`s não evitam os acidentes, como acontece com 

os EPC`s, apenas diminuem ou evitam lesões que podem decorrer de acidentes; ii) a lei 

determina que os EPI`s sejam aprovados pelo Ministério do Trabalho, mediante certificado de 

aprovação (CE); iii) a Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro, indica claramente a prioridade da 

proteção coletiva sobre a proteção individual, sendo que as medidas de caráter construtivo 

sobrepõem-se às medidas de caráter organizativo e estas às de proteção individual. Quando as 

medidas de proteção coletiva não se revelam totalmente eficazes, significa que ainda persiste 

um determinado risco residual, que deverá ser minimizado através da proteção individual.; iv) 

devem ser privilegiadas as ações de prevenção às de proteção, só usando a proteção quando 

não for mesmo possível prevenir” (Formador, verbalizações espontâneas durante a 3ª 

observação da ação de formação).  

 

O compromisso possível entre o prescrito e o real da atividade de trabalho 

De acordo com a 1ª, 4ª e 7ª observação, capacetes, luvas, protetores auriculares e calçado de 

proteção, são os únicos EPI`s necessários neste local de trabalho. Durante os períodos de 

montagem, o pavimento do recinto encontra-se com materiais cortantes e pregos, pelo que, é 

                                                
12 EPC: É todo o dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel, de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade 
física e a saúde dos trabalhadores e usuários.  
13 EPI: São considerados equipamentos de proteção individual todos os dispositivos de uso pessoal destinados a proteger a 
integridade física e a saúde do trabalhador. 
 



 50 

fundamental o uso de calçado de biqueira de aço contudo nem todos os trabalhadores usam: 

“Eu tenho estas botas de biqueira de aço, porque um tio me arranjou no trabalho dele, mas os 

meus colegas não têm, porque a empresa não nos dá nada disto” (trabalhador 6, verbalização 

espontânea durante a 4ª observação da atividade de trabalho). O trabalhador 8 acrescentou 

ainda que, “eu também precisava de uma botas de biqueira de aço, ainda da outra vez me 

magoei num prego”.  

A utilização de capacetes durante os períodos de montagem, revelou-se importante, de forma a 

proteger os trabalhadores contra impactos e perfurações. Num local onde se utilizam escadotes 

e a plataforma elevatória como meios técnicos de trabalho, para realizar trabalhos em altura, 

podem cair ferramentas ou outros materiais, pelo que, é fundamental proteger o trabalhador 

com capacete.  

Durante a 7ª observação, a concentração de poeiras no ar esteve muito elevada, revelando-se  

difícil respirar. Embora estes momentos sejam raros, “só trabalhamos com este pó todo no ar 

nas feiras que têm muitos stands de madeira, na maioria das feiras isto não acontece”, 

quando acontecem os trabalhadores estão expostos a uma elevada concentração de poeiras, são 

um constrangimento no desenvolvimento da sua atividade de trabalho e afetam a sua saúde, 

“não é nada fácil trabalhar com este pó, quando saio daqui parece que continuo a sentir o pó 

na garganta” (trabalhador 8, verbalização espontânea durante a 7ª observação da atividade de 

trabalho). Face ao exposto, justifica-se o trabalhador ter à disposição um protetor respiratório.  

 

3.2.3.4. Organização do Trabalho 
  

Prescrito pela formação 

De acordo com a 9ª observação da ação de formação, os trabalhadores devem manter a ordem 

e limpeza na área de trabalho; não deixar material e ferramentas nas zonas de passagem e não 

executar trabalhos nas zonas de passagem, com a finalidade de diminuir a probabilidade de 

risco de queda ao mesmo nível ou de choque com objetos cortantes.  
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O compromisso possível entre o prescrito e o real da atividade de trabalho 

Durante a 1ª, 4ª e 7ª observação da atividade de trabalho, o investigador verificou que é difícil 

manter os espaços livres de obstáculos num contexto onde centenas de trabalhadores executam 

dezenas de tarefas em simultâneo, agravando o facto do grupo 1, que se encontra responsável 

pelo cumprimento desta norma, se encontrar ocupado na realização de outras tarefas. Os 

elementos desta equipa são hipersolicitados, acabando por descurar as tarefas de fiscalização, 

“o nosso trabalho de coordenação neste momento não tem qualidade nenhuma, mas há tantas 

coisas mais urgentes para fazer, que já não conseguimos controlar se os trabalhadores 

externos estão a furar o chão, se o segurança está na porta, se as empregadas de limpeza 

estão a limpar, muito menos se os trabalhadores pousam as ferramentas nas zonas de 

passagem...” (trabalhador 3, verbalização espontânea durante a 4ª observação da atividade de 

trabalho).  

A pressão temporal afeta ainda a segurança dos expositores e visitantes, “os stands da 

maneira que estão a ser montados não ficam tão seguros, mas tem que ser assim para ser 

mais rápido” (trabalhador 8, verbalização espontânea durante a 1ª observação da atividade de 

trabalho). Um ritmo de trabalho intenso de forma a cumprir os prazos, foi um constrangimento 

observado em todas as visitas ao local de trabalho, durante os períodos de montagem. Durante 

a 1ª, 4ª e 7ª observação, o investigador assistiu a uma dinâmica onde os trabalhadores 

realizavam as suas tarefas sem parar e abdicando dos intervalos, muitas vezes corriam entre 

pavilhões e exaltavam-se mais facilmente entre colegas, “nunca sabemos onde ele anda, 

depois isto atrasa e ficamos outra vez aqui depois da hora” (trabalhador 2, verbalização 

espontânea durante a 7ª observação da atividade de trabalho).  

 

3.2.3.5. Ruído 
 

O ruído foi uma temática não abordada durante a formação, mas as entrevistas e verbalizações 

recolhidas apontaram o nível sonoro como um fator físico que interfere diretamente no 

desempenho dos operadores técnicos, pelo que, se justifica uma análise cuidada. Durante a 1ª, 

4ª e 7ª observação, o investigador assistiu à interação de  centenas de trabalhadores e empresas 

no mesmo espaço. Os operadores técnicos não usavam instrumentos ruidosos, mas fatores 

físicos do ambiente de trabalho como o ruído, proveniente de outras fontes,  acabava por afetar 
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a atividade de todos os que se encontravam nos pavilhões.  

A idade e a exposição ao ruído parecem ter efeitos acumulados nos défices auditivos. No 

questionário INSAT, os trabalhadores 2, 4 e 5 referem ter problemas de audição agravados 

pela sua atividade de trabalho, percepcionam viver as consequências negativas dos vários anos 

de exposição ao ruído. O grupo 2 não percepciona ter dificuldades auditivas, contudo a sua 

saúde poderá estar a ser afetada, “nos dias de montagem com muito ruído chego sempre a 

casa com dores de cabeça” (verbalização espontânea durante a entrevista 6). 

Apesar do investigador não ter determinado o nível de pressão sonora, acedeu à informação de 

anteriores audiometrias (5ª observação da atividade de trabalho). Segundo a referida 

documentação, nos períodos oficiais de montagem das feiras, o nível de ruído encontra-se 

frequentemente acima de 90 decibéis (dB). De acordo com Iida (2005), “ruídos acima de 90 

dB começam a provocar reações fisiológicas prejudiciais ao organismo, aumentando o stress e 

a fadiga e dificultando a comunicação verbal” (p.508).  

Devido à gravidade da exposição a este fator de risco, o Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de 

Setembro transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de 

saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído, revogando o 

Decreto-lei n.º 72/92 e o Decreto Regulamentar n.º 9/92, ambos de 28 de Abril. No n.º 1 do 

artigo 3.º são estabelecidos valores limite de exposição, quando o ruído se situa entre os 80 e 

85 dB, são obrigatórias audiometrias de 2 em 2 anos. Entre os 85 e 87 dB, a empresa tem de 

disponibilizar Proteção Individual Auditiva (PIA) e assegurar o seu uso. Para 8 horas diárias 

de trabalho, o limite máximo de ruído estabelecido é de 85 decibéis. O limite máximo de 

exposição contínua do trabalhador a 100 decibéis, sem proteção auditiva, é de 1 hora. As 

observações e verbalizações recolhidas levaram o investigador a considerar importante 

fornecer protetores auriculares aos trabalhadores. 
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4. Discussão 
 

Após a exposição das principais linhas teóricas e metodológicas que orientaram a realização 

do estudo de caso, proceder-se-á à discussão dos resultados obtidos. A partir da análise feita 

ao longo do documento, avançar-se-ão também algumas recomendações resultantes das 

reflexões conduzidas, confrontando certas referências teóricas com as situações concretas que 

podemos observar. 

De acordo com  o quinto e mais recente Relatório Europeu sobre as Condições de Trabalho 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012): “Os 

níveis relatados de exposição a riscos físicos no local de trabalho não têm diminuído muito 

desde o primeiro levantamento em 1991.” As entrevistas e verbalizações recolhidas apontaram 

o nível sonoro como um fator físico que interfere diretamente no desempenho dos operadores 

técnicos, que percepcionam, que a sua saúde está a ser prejudicada pela exposição ao ruído. O 

valor limite de exposição a este risco físico é excedido, pelo que, é necessário calcular o tempo 

máximo de permanência do trabalhador no posto de trabalho. O investigador sugere a medição 

do nível de ruído por especialistas, para que através do tempo de exposição ao ruído e do nível 

sonoro se consiga determinar o tempo máximo de permanência dos participantes aos níveis de 

ruído presentes na montagem das feiras, sem que seja necessário recorrerem aos P.I.A. O 

DSST deve providenciar P.I.A. e os protetores escolhidos devem ser adaptados a estes 

utilizadores e ambiente, de forma a, atenuar eficazmente o ruído, ao mesmo tempo que, 

permitem a comunicação verbal e a detecção de sinais sonoros.  

Durante as entrevistas, solicitou-se aos participantes que se posicionassem face ao uso dos 

P.I.A. Todos tiveram uma atitude positiva face à proteção. Consideram que esta atitude apenas 

não se reflete no seu comportamento, porque não lhes foram disponibilizados os protetores. 

Para além, dos fatores fisiológicos, financeiros e técnicos será  importante não negligenciar o 

fator psicológico. Apesar dos trabalhadores se posicionarem de forma positiva, face à P.I.A., o 

modo como será realizado o primeiro contato, a formação recebida, o contato diário com o 

protetor, as vantagens e desvantagens que possam ser percecionadas para a realização da 

atividade e a verificação in loco do seu uso, contribuirão decisivamente para o sucesso da 

proteção. Antes de se proceder ao uso destes equipamentos, devem-se tentar primeiro medidas 
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técnicas e administrativas para reduzir a exposição a um nível aceitável. Já combater o ruído 

na origem com medidas de engenharia como o encapsulamento de algumas máquinas ruidosas 

que silenciem ou abafem o ruído é inexequível num contexto onde interagem centenas de 

empresas com os seus próprios dispositivos técnicos emissores de ruído. 

A exposição dos participantes aos riscos físicos devidos ao ruído, ergonómicos e de 

instalações (trabalhos em altura), encontram-se regulamentados pela lei e as suas 

consequências constam na lista das doenças profissionais, contudo estes trabalhadores não 

serão compensados pelos danos causados na sua saúde. Segundo o CNPDPSS 14 , os 

trabalhadores apenas têm lugar a compensação se for provado que a entidade empregadora não 

procedeu à eliminação do risco no posto de trabalho ou à distribuição dos EPI`s, no caso da 

sua impossibilidade. Este grupo de operadores não recebeu os equipamentos de proteção 

necessários, mas todos assinaram documentos que comprovam a distribuição destes 

equipamentos. Os trabalhadores quando assinaram este documento confirmaram, perante a 

legislação, o cumprimento da organização nesta matéria, passando a ser sua a responsabilidade 

de usar os EPI`s onde existir risco.  

A saúde e segurança não podem deixar de ser pensadas como um dos fatores que mais pode 

influenciar a qualidade do trabalho e o bem estar das pessoas que exercem atividades de 

trabalho. É importante que se compreenda o impacto das opções da organização de trabalho na 

saúde dos trabalhadores pois “boas condições de trabalho podem ser uma das chaves para um 

crescimento inteligente e sustentável” (European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions, 2007, p.9).  A organização beneficiará se começar a existir uma 

articulação e regulação a nível vertical e horizontal nas preocupações com as questões da SST. 

A gestão horizontal terá sempre um papel mais eficaz ao responder e enfrentar as exigências 

da função a curto prazo,  atualizar-se em tempo real no decurso de cada operação de trabalho e 

modificar-se segundo as circunstâncias e exigências laborais. A segurança tem que deixar de 

ser concebida como sendo da responsabilidade do indivíduo em atividade e passar a ser uma 

preocupação de todos. Os trabalhadores têm que deixar de ser confrontados com as regras e 

normas incumpridas somente em caso de ocorrência de acidente/incidente, ou, pagamento de 

                                                
14 CNPDPSS - Centro Nacional de Prevenção das Doenças Profissionais da Segurança Social -  organismo responsável pelo 
pagamento das indemnizações referentes à lista de doenças profissionais aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 
17 de Julho.  
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multas devidas ao incumprimento da legislação. É necessário que os superiores hierárquicos, 

compreendam os constrangimentos que podem estar na origem do incumprimento das regras e 

que entendam que, a probabilidade de acontecer um acidente ou incidente aumenta, quando 

condições psicológicas como o stress causado pela pressão temporal não são as melhores. A 

análise da atividade demonstrou que possíveis acidentes ou incidentes não podem ser sempre 

associados à negligência ou ao incumprimento das regras, mas a tentativas de regulação que 

fracassaram, ultrapassando os limites de adaptabilidade dos trabalhadores. Atribuir as causas 

dos acidentes apenas aos “atos inseguros” ou às “condições perigosas” é uma visão 

reducionista e obsoleta. É necessário  que a organização se preocupe com a prevenção dos 

acidentes que causam doenças, lesões, amputações e até a morte, mas também fazer uma nova 

abordagem onde a preocupação emergente são os fatores psicossociais de risco que podem ser 

responsáveis pelo adoecimento das pessoas que estão a trabalhar. 

O comportamento dos trabalhadores em situação real de trabalho distanciava-se das normas 

preventivas prescritas, contudo o não cumprimento destas normas não pode ser explicado do 

seu exterior, mas através do estudo da análise da atividade real de trabalho, ultrapassando o 

nível de análise do prescrito. Foi precisamente a análise do desvio entre tarefa e atividade que 

ajudou a compreender as consequências sobre a saúde dos participantes. Os constrangimentos 

encontrados no dia-a-dia comprometiam o cumprimento das normas que impõem uma forma 

de fazer «correta». Contudo, o conteúdo das tarefas ultrapassava as instruções recebidas e os 

trabalhadores, faziam face aos imprevistos, reajustando os seus comportamentos e os seus 

objetivos. Assim, no decurso, da atividade de trabalho, o operador acabava por estabelecer 

compromissos entre: “a definição dos objetivos de produção; as suas próprias caraterísticas, e 

suas capacidades para alcançar estes objetivos, tendo em conta as condições de realização da 

sua atividade definidas pela empresa; o reconhecimento social de uma qualificação e a sua 

negociação sob a forma de um contrato de trabalho” (Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg et 

Kerguelen, 1991, p.58). Os participantes desenvolviam estratégias de regulação, para 

encontrar o melhor equilíbrio possível entre o cumprimento das normas, a preservação da sua 

saúde e a segurança a um nível satisfatório. As exigências psicológicas da atividade 

perturbavam o trabalhador ao terem que estar atentos e concentrados num ambiente físico 

desfavorável e hipersolicitante. Esta interface homem - trabalho exigia estratégias de 

regulação para se adaptar aos diferentes condicionalismos. Esta adaptação gerava formas de 
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agir que apenas estes trabalhadores dominavam, modos de fazer próprios do estilo profissional, 

que não correspondem ao incumprimentos do prescrito, mas a modos de compensação, que 

têm como objetivo assegurar um equilíbrio entre práticas, restrições e obrigações.  

Os vários constrangimentos apresentados têm conduzido à generalização de um sentimento de 

insatisfação por parte de toda a equipa em relação às condições de trabalho e ao aparecimento 

de infra patologias. Os operadores sentem a sua saúde física e o seu bem estar psicológico 

afetados negativamente pelas caraterísticas da sua atividade de trabalho. Segundo o European 

Opinion Poll on Occupational Safety and Health (2013), “a reorganização e insegurança no 

trabalho e as horas trabalhadas ou a carga de trabalho, são consideradas as principais causas de 

stress no trabalho.” (p.50). Estes agentes stressores, são algumas das principais causas de 

stress, na atividade de trabalho estudada, são disso exemplo, os horários pouco compatíveis 

com a vida pessoal, a não participação nas tomadas de decisão, a imprecisão na definição de 

responsabilidades dos trabalhadores, a forte probabilidade de desvinculo à empresa, o ritmo 

intenso de trabalho e a ausência de pausas em alguns períodos.  

Ainda segundo o mesmo estudo europeu, “a insegurança no emprego também é percebida 

como uma das causas mais comuns de stress relacionado com o trabalho, seguido por horas 

trabalhadas ou carga de trabalho.” (p.50). Sem dúvida que esta insegurança está entre os 

principais fatores de mal-estar destes trabalhadores, com a diminuição do pessoal dos quadros 

da empresa nos últimos anos, o atraso no pagamento dos ordenados e a incerteza se as  

instalações irão mudar de lugar. A saúde psicológica destes trabalhadores é afetada 

negativamente pela ausência de perspetivas profissionais futuras.  

As estratégias de gestão para fazer face à recessão do negócio, tiveram como consequência o 

aumento da intensidade de trabalho, que por sua vez, levou ao prolongamento do horário de 

trabalho. No quinto e mais recente Relatório Europeu sobre as Condições de Trabalho 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012), é 

corroborada esta correlação positiva entre ritmo de trabalho intenso e prolongamento do 

horário laboral “longas jornadas de trabalho estão associadas a um ritmo intenso de trabalho” 

(p. 9).   

Como vem sublinhado no quarto Relatório Europeu sobre as Condições de Trabalho 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007), 19,4% 
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da força de trabalho em Portugal encontra-se regida por contratos temporários. Num universo 

de 29 países europeus, Portugal apenas é ultrapassado pela Espanha (32.9%). Esta 

percentagem aumentou para 23% em 2012 (European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, 2012), sendo que, se encontra consideravelmente acima da 

média dos 27 países europeus avaliados (X=14). Como já referido, a organização alvo do 

presente estudo, está a tentar adoptar estes princípios, ao tentar chegar a acordo com os 

participantes, para subcontratar o serviço a posteriori.   

O trabalho é reconhecido nas suas várias dimensões como um elemento  essencial na vida do 

ser humano, não só porque é através dele que é garantida a subsistência da maior parte das 

pessoas, mas também porque representa um aspeto que parece essencial à formação da 

identidade da maior parte dos adultos (Barata, 2006). Esta empresa necessita assumir o seu 

papel social, passando a ser uma oportunidade para a valorização pessoal e profissional e 

deixando de basear a relação trabalhador-organização apenas em fatores técnicos e 

económicos, que apenas representam a realização de tarefas para auferir um ordenado. “O 

trabalho continua a ser uma referência, não só economicamente, mas também 

psicologicamente, culturalmente e simbolicamente dominante, como provam as reações dos 

que não o têm” (Castel, 1998, p.578). Promover o emprego seria uma medida que diminuiria 

os níveis de ansiedade destes trabalhadores, mas que não está ao alcance dos objetivos do 

presente estudo, contudo melhorar as condições de vida no local de trabalho, ajudará a 

melhorar a saúde psicológica dos intervenientes.  

A componente psicológica é muito lesada no contexto atual da organização, apesar de ações 

como puxar, levantar, agarrar e transportar, entre outras, também afetarem visivelmente a 

saúde destes indivíduos. As lesões músculo-esqueléticas, turnos de trabalho prolongados e 

imposição de rotina intensa, são riscos que estão a provocar sérios danos na saúde do 

trabalhador e a comprometer a sua produtividade, saúde e segurança. A ansiedade, o stress, a 

fadiga são o resultado de um ritmo de trabalho que não tem em consideração as caraterísticas 

do ser humano e que está a afetar a saúde dos trabalhadores, para além de aumentar a 

probabilidade de acidente. 

 

Foi constatado que as pessoas que trabalham mais de 48 horas semanais apresentam 

maiores problemas na relação entre a sua saúde e a vida profissional. Por outro lado, os 
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não englobados neste grupo contabilizam uma taxa quatro vezes menor de 

probabilidade de revelar este tipo de patologia. Para além dos problemas de saúde 

associados a longas horas de trabalho, estas as pessoas estão também mais expostas a 

uma maior carga/intensidade de tarefas, ultrapassam largamente a quantidade de vezes 

aconselhada para estarem a pensar (segundo métricas e estudos efectuados) e, por estes 

motivos, encontrar-se-ão, muito provavelmente, menos capazes de estarem ativos 

profissionalmente até uma idade na casa dos 60. (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2012, p. 37) 

 

Reorganizar o trabalho e estipular a sua carga razoável de forma ao trabalhadores não 

abdicarem das pausas e não adoptarem comportamentos que prejudicam a sua saúde devido à 

pressão temporal, são medidas preventivas que podem contribuir para a melhoria da saúde dos 

participantes. No caso específico do trabalhador que se encontra durante todo o turno de 

trabalho na plataforma elevatória, se as empresas tiverem dias específicos para entregar as 

suspensões, este trabalhador terá o trabalho mais repartido. Outra solução proposta pelo 

investigador, é a rotatividade deste posto de trabalho. Estas ações de reorganização do trabalho 

só serão possíveis com o alivio da carga de trabalho em primeira instância. Adotar posturas 

adequadas para preservar a sua saúde, ou sair mais tarde, são debates de normas e valores com 

que estes colaboradores se deparam, “a atividade é um lugar de debates, lugar de gestão de 

debates de normas” (Schwartz & Durrive, 2003, p. 263). Como refere Cru e Dejours (1983), 

os trabalhadores conhecem implícita e profundamente os perigos15 do seu trabalho. Foi 

observado  uma grande velocidade na realização das tarefas e o envolvimento de muitos 

segmentos corporais na execução das mesmas, o que valida a dificuldade destes trabalhadores 

adoptarem as posturas mais adequadas para a preservação da sua saúde. As tarefas exigiam 

ainda uma grande destreza física como flexibilidade, agilidade e uma grande amplitude de 

movimentos.  

É necessário romper com a tradição de adaptar o trabalhador à sua tarefa, adaptando o trabalho 

às necessidades destes trabalhadores, só assim se conseguirá optimizar o sistema homem-

trabalho. A compreensão das lógicas dos trabalhadores, do contexto da atividade e das 

necessidades destes trabalhadores, ajuda a conceber o trabalho de forma a adaptá-lo aos 

                                                
15 Perigo: A propriedade intrínseca de uma instalação, atividade, equipamento, um agente ou outro componente material do 
trabalho com potencial para provocar dano (Lei n.º 102/2009). 
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trabalhadores, procurando o melhor estado de harmonia e o melhor equilíbrio entre cada 

trabalhador e a sua atividade. Adaptar o trabalho ao homem e, sendo possível, a cada um 

individualmente, de modo a torná-lo mais rentável, produtivo, eficiente e seguro.  

A responsável pela SST, segue um método de avaliação de riscos assente em “índices de 

risco”, que permitem estabelecer a graduação dos mesmos. Os riscos são avaliados com o 

objetivo de quantificar a sua magnitude e poder hierarquizar as prioridades de correção. A 

avaliação baseia-se na fórmula - R=PxG (Risco é igual à Probabilidade de ocorrência 

multiplicada pela Gravidade). A preocupação assenta na identificação e avaliação de perigos e 

riscos, através de listas de verificação16  não adaptada a este contexto específicos de trabalho e 

focada apenas nas não conformidades legais. Segundo a Técnica de SST, “a avaliação dos 

riscos tem o objetivo de apurar o que poderá provocar danos”, contudo são ignorados os riscos 

psicossociais. Esta categoria de riscos começa a ser alvo de atenção pelos organismos 

competentes, como é disso exemplo a campanha de Novembro de 2012 realizada pela 

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), contudo muito trabalho terá que ser feito 

ainda no que diz respeito aos riscos psicossociais no local de trabalho.  

Com base na formação do investigador na área de SST e na área de Psicologia do Trabalho 

percebeu-se que a técnica de SST, beneficiaria dos contributos da Psicologia do Trabalho para 

melhor conhecer as necessidades dos participantes, para que a preocupação não passe apenas 

pelo cumprimento da legislação, mas também por preocupações com a saúde do trabalhador. 

 
Inclusão da saúde do trabalhador na reorganização do trabalho 

A ação de formação não concretizou os benefícios desejados, acabando por não assumir o 

papel esperado na filosofia da prevenção e esta situação não foi percebida pela organização, 

devido à falta de “follow-up”. Para que os resultados perdurassem no tempo, o formador 

deveria ter feito um acompanhamento real e construtivo do trabalhador, “atividade de 

aprendizagem não deve permanecer como uma atividade espontânea, devendo antes ser guiada 

em todas as componentes ou fases de aprendizagem” (Lacomblez & Lopes, 1998, p.182).  

Para a resolução das problemáticas até aqui apresentadas, é necessário contextualizar o 

processo formativo, considerando esta situação de trabalho como um local privilegiado para a 

                                                
16 Consultadas as listas de verificação do ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho.  
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construção de saberes. Com base no quadro teórico apresentado no capítulo 1, recomenda-se a 

organização de uma ação de formação baseada nas especificidades e complexidade da 

experiência de trabalho dos formandos, na orientação dos passos dos processos formativos, 

reconhecendo as competências adquiridas através da experiência profissional. É importante 

ainda, neste contexto específico, não descurar as vantagens de ter em conta o processo de 

envelhecimento na conceção da formação dado que a maioria dos trabalhadores já tem mais de 

40 anos. É necessário o “estabelecimento de um clima de confiança, períodos de formação 

alongados, recurso à experiência anterior do sujeito, etc.” (Lacomblez & Lopes, 1998, p.179). 

Esta  formação deverá confrontar os saberes teóricos das diferentes disciplinas com os saberes 

empíricos dos protagonistas da empresa, “a confrontação dos saberes entre si; e a confrontação 

dos saberes com as experiências de atividade como matrizes de saberes” (Durrive & Schwartz, 

2008). Sugere-se a “negociação” com os formandos, num processo de coprodução, existindo 

flexibilidade e reajustes durante o próximo processo formativo. O formador deverá analisar o 

contexto e situações de trabalho e aproveitar os momentos em sala para reflexões e discussões 

coletivas, sendo que todos os protagonistas devem ser envolvidos no processo de formação 

(operadores, chefia, direção, técnica de SST), o que naturalmente acabará por criar a adesão 

dos formandos. A confrontação das diferentes perspetivas, torna o trabalho objeto do 

pensamento, proporcionando um espaço de construção da própria profissão, de fabrico do 

género profissional (Santos, 2006, p.37). 

Durante as observações e entrevistas, os trabalhadores ao descreverem e refletirem sobre a sua 

atividade de trabalho, estiveram já a transformar as representações que detinham da sua 

realidade de trabalho. Proporcionou-se uma redescoberta e melhor compreensão da sua 

situação de trabalho, o que os preparou para uma ação de formação futura, onde serão eles 

próprios os primeiros a tomar consciência dos problemas existentes e a agirem no sentido da 

sua resolução. Com base nas reflexões supra citadas propõem-se as seguintes linhas 

orientadoras de uma futura ação de formação:  

- A formação não deve iniciar sem uma primeira reunião com os trabalhadores, na qual serão 

explicados os objetivos da formação e realçada a importância da sua participação ativa na 

construção deste processo.  

- Os conteúdos programáticos seriam: o uso do empilhador e plataforma elevatória, utilização 

dos PIA e equipamentos de proteção individual e coletiva. Não se pretende aqui,  uma 
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exposição exaustiva e cansativa como na formação em análise, mas intercalar os 

conhecimentos dos especialistas com os conhecimentos dos trabalhadores tendo em vista 

chegar ao melhor compromisso possível, garantindo a produção/qualidade, mas também a 

preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores.  

- Numa segunda fase, os trabalhadores realizariam uma auto-análise sobre a sua atividade de 

trabalho – tomada de consciência dos fatores de risco, formas de organização do trabalho e 

consequências para a saúde. Esta análise deveria ser feita em grupo,  de forma a incentivar a 

discussão e o confronto de opiniões e experiências.  

- Na sequência da auto-análise, seguir-se-ia um período de trabalho, onde os trabalhadores 

seguissem as regras que consideraram possíveis e estariam atentos às diferenças positivas ou 

negativas que aquelas medidas traziam no decurso do seu trabalho.  

- Um outro momento de reunião para analisar as vantagens e desvantagem, seria necessário 

após o processo sugerido. 

Criar esta ação de formação, sem reorganizar temporalmente o trabalho, não transformará uma 

atividade de trabalho onde os seus intervenientes continuarão a realizar todas as tarefas 

rapidamente para conseguirem cumprir as tarefas nos prazos estipulados. É necessário 

primeiramente incluir a saúde do trabalhador na reorganização do trabalho, para que sejam 

dadas condições para avançar com uma ação de formação, onde trabalhador e organização 

assumem o melhor compromisso possível. 

Seria interessante dar continuidade ao trabalho desenvolvido, através de um novo projeto de 

investigação, baseado nos riscos identificados ao longo da investigação e nos princípios 

definidos para uma nova ação de formação. Este projeto de investigação futuro, deveria ter 

como objetivo a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável e pensar a 

saúde destes trabalhadores segundo uma abordagem pluridisciplinar, entre as áreas de 

conhecimento da técnica de SST, do médico do trabalho, dos trabalhadores e do psicólogo do 

trabalho. 
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Geral 
 
Lei n.º105/2009, de 14 de Setembro 
Regulamenta e altera o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, 
e procede à primeira alteração da Lei n.º 4/2008, de 7 de Fevereiro. 
 
Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, Art. 18º 
Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho: avaliação dos riscos para SST; 
medidas de SST a implementar; medidas que tenham repercussão sobre a SST; formação em 
SST; designação e exoneração dos trabalhadores que desempenham funções específicas em 
SST; plano de segurança interno/plano de emergência; serviços de SST; acidentes de trabalho 
(consequências e análise de causas).  
 
Declaração de Rectificação n.º 21/2009, de 18 de Março 
Rectifica a Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho  
 
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro 
Aprova a revisão do Código do Trabalho  
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008 
Aprova o Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (PNAAS) para o período de 2008-2013 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2008 
Aprova a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no trabalho, para o período 2008-2012 
 
Portaria n.º 1556/2007, de 10 de Dezembro 
Aprova o Regulamento dos Alcoolímetros. Revoga a Portaria n.º 748/94, de 3 de Outubro 
 
Decreto-Lei n.º 347/93, de 01 de Outubro 
Estabelece o enquadramento relativo às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos 
locais de trabalho. 
 
Portaria n.º 987/93, de 06 de Outubro 
Estabelece a regulamentação das prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de 
trabalho. 
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Organização das atividades de SST 
 
Portaria n.º 1179/95 de 26 de Setembro, alterada pela Portaria n. 53/96 de 20 de 
Fevereiro 
Aprova o modelo de ficha de notificação da modalidade adotada pela empresa para a 
organização dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho. 
 
Lei nº 102/2009 de 10 de Setembro 
Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. 
 
Decreto do Governo n.º 1/85, de 16 de Janeiro 
Convenção n.º155 da OIT relativa à segurança e saúde dos trabalhadores e ambiente de 
trabalho. 
 

Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 
 
Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 17 de Julho 
Altera o Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio, que aprova a lista das doenças 
profissionais e o respetivo índice codificado. 
 
Portaria n.º 299/2007 de 16 de Março 
Aprova o novo modelo de ficha de aptidão, a preencher pelo médico do trabalho face aos 
resultados dos exames de admissão, periódicos e ocasionais, efetuados aos trabalhadores, e 
revoga a Portaria n.º 1031/2002, de 10 de Agosto. 
 
Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio 
Aprova a lista das doenças profissionais. 
 
Decreto-Lei n.º 362/93, de 15 de Outubro 
Regula a informação estatística sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais. 
 
Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro 
Aprova a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças 
Profissionais. 
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Ruído 
 
Decreto-Lei n.º 221/2006, de 08 de Novembro 
Estabelece as regras em matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização no 
exterior. 
 
Decreto-Lei n.º 182/2006 de 6 de Setembro – Artigo 10º  
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em 
matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído.  
Revoga o decreto-Lei n.º 79/92 e o decreto-Regulamentar n.º 9/92, de 28 de Abril. 
 

Movimentação Manual de Cargas 
 
Decreto do Governo  n.º 17/84, de 04 de Abril 
Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 127, sobre o peso máximo de cargas a transportar 
por um só trabalhador, adoptada pela Conferência Internacional do Trabalho na sua 51ª sessão. 
 
Decreto-lei n.º 330/93 de 25 de Setembro – Artigo 7º  
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 90/269/CEE, do Conselho, de 29 de 
Maio, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na movimentação manual de 
cargas.  
 

Aparelhos de Elevação e Movimentação 
 
Decreto-Lei n.º 176/2008, de 26 de Agosto 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 295/98 de 22 de Setembro, que estabelece os 
princípios gerais de segurança relativos aos ascensores e respetivos componentes e que 
transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/42/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa às máquinas, que altera a Diretiva n.º 
95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados membros respeitantes aos ascensores.  
 
Portaria n.º 58/2005, de 21 de janeiro 
Estabelece as normas relativas às condições de emissão dos certificados de aptidão 
profissional (CAP) e de homologação dos respetivos cursos de formação profissional, relativos 
aos perfis profissionais de condutor(a)/manobrador(a) de equipamentos de movimentação de 
terras e de equipamentos de elevação. 
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Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro 
Estabelece as disposições aplicáveis à manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes. 
 
Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de Setembro 
Estabelece os princípios gerais de segurança relativos aos ascensores e respetivos 
componentes, transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 95/16/CE, de 29 de Junho. 
 
Decreto-Lei n.º 286/91, de 9 de Agosto 
Estabelece normas para a construção, verificação e funcionamento dos aparelhos de elevação e 
movimentação. Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 84/528/CEE, de 17 de 
Setembro de 1984. 
 

Máquinas e Equipamentos de Trabalho 
 
Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de Fevereiro – Artigo 9º 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 27 de junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 
utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e revoga o Decreto-Lei n.º 82/99, 
de 16 de Março. 
 
Equipamentos de Proteção Individual 
 
Despacho n.º 22714/2003 do IPQ – II Série n.º 270, de 21 de Novembro 
Publica a lista de normas harmonizadas no âmbito de aplicação da Diretiva n.º 89/686/CEE, 
relativa a equipamentos de proteção individual (EPI). 
 
Decreto-Lei n.º 374/98, de 24 de Novembro 
Altera os Decretos-Lei n.º 378/93, de 5 de Novembro, 128/93, de 22 de Abril, 383/93, de 18 
de Novembro, 130/92, de 6 de Julho, 117/88, de 12 de Abril, e 113/93, de 10 de Abril, que 
estabelecem, respetivamente, as prescrições mínimas de segurança a que devem obedecer o 
fabrico e comercialização de máquinas, de equipamentos de proteção individual, de 
instrumentos de pesagem de funcionamento não automático, de aparelhos a gás, de material 
elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites. 
 
Portaria n.º 988/93, de 06 de Outubro 
Estabelece a regulamentação relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde dos 
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trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual. 
 
Decreto-Lei n.º 348/93 de 01 de Outubro – Artigos 6º, 9º e 10º  
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 89/656/CEE, do Conselho, de 30 de 
Novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos 
trabalhadores de equipamento de proteção individual no trabalho. 
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