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Resumo 

Temos verificado um crescimento do número de trabalhadores a laborar em horários 

atípicos nos últimos anos em Portugal. As questões que se levantam logo são: riscos 

para a saúde e impacto na vida pessoal. Essas problemáticas têm sido amplamente 

estudadas em Portugal e no estrangeiro. Os resultados apontam para o agravamento 

de patologias comuns como problemas cardiovasculares, gastrointestinais e, 

principalmente, quadros de depressão, ansiedade e fadiga crónica. No nosso estudo de 

caso verificamos que os os problemas relatados pelos trabalhadores estavam de 

acordo com a literatura tanto na vida pessoal como nas implicações para a sua saúde. 

A isto adicionamos uma abordagem quanto ao grau de alerta dos trabalhadores em 

relação aos efeitos que o trabalho por turnos pode ter na saúde. Os resultados indicam 

que os trabalhadores associam os problemas de saúde ao horário de trabalho com 

maior frequência se tiverem experienciado esses mesmos problemas.  
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10 
 

Abstract 

We have seen an increase in the number of workers working atypical hours in recent 

years in Portugal. The questions that immediately arise are: health risks and impact on 

personal life. These issues have been widely studied in Portugal and abroad. The 

results point to the worsening of common pathologies such as cardiovascular diseases, 

gastrointestinal problems and, mainly, symptoms of depression, anxiety and chronic 

fatigue. In our case study, we found that the problems reported by workers were in 

accordance with the literature both in their personal lives and in the implications for 

their health. Besides, we add an approach to the degree of alertness of workers in 

relation to the effects that shiftwork can have on health. The results indicate that 

workers associate health problems with working hours more often if they have 

experienced these same problems. 

 

Key-words: Labour; Shift-work; Policy; History 
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Glossário 

Horário normal – É aquele em que se trabalha no período diurno de segunda a sexta. 

Horário por turnos parcial – É aquele em que existe mais que uma equipa a trabalhar 

sucessivamente, mas o tempo de trabalho não cobre as 24 horas do dia. 

Horário por turnos total – É aquele em que existem várias equipas a operar ao longo 

do dia cobrindo as 24 horas. 

Horário por turnos fixos – É aquele em que se opera em regime de turnos, mas as 

pessoas fazem sempre o mesmo horário. Pode incluir noites ou não. 

Horário por turnos rotativos – É aquele em que se alterna o horário de trabalho numa 

periodicidade que pode ser variável. Pode também incluir noites ou não. 

Horário concentrado ou semana comprimida – É quando se prolonga a jornada diária 

de trabalho com vista a aumentar o número de dias de descanso.  

Horários atípicos, irregulares, desregulados ou flexíveis – São todos aqueles em que 

não se labora no período diurno de segunda a sexta.  

Regime descontínuo – É quando se trabalha de segunda a sexta feira em turnos 

parciais. 

Regime semicontínuo – É quando se trabalha de segunda a sexta em turnos totais. 

Regime contínuo – É aquele em que se trabalha em turnos totais que incluem o fim de 

semana.  
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Introdução 

Pelo menos desde a revolução industrial que os nossos padrões de sono são regidos 

pelo ritmo da sociedade, que na sua esmagadora maioria trabalha com a luz do dia e 

descansa durante a noite. Poder-se-ia pensar até que o sono dos humanos foi assim 

desde sempre, mas a verdade é que estudos antropológicos sobre os hábitos de sono 

dos caçadores-recolectores, pastores e agricultores de subsistência sugerem que os 

humanos costumavam partilhar o leito com filhos e outros familiares, faziam sestas 

todos os dias e dormiam mais do que nós (Ekirch apud Lieberman, 2015, p. 306). 

Também não se dormia a noite toda de seguida, normalmente acordava-se a meio da 

noite para mais tarde encetar um segundo sono. Em termos de sensoriais os 

ambientes eram também muito mais estimulantes – havia fogueiras por perto, ruídos, 

movimentos e as atividades sexuais alheias (Lieberman, 2015, p. 306). O ambiente era 

mais estimulante, o sono era fragmentado e mais longo, mas sempre fomos criaturas 

iminentemente diurnas.  

Mesmo com o aparecimento da agricultura, das primeiras cidades e das primeiras 

civilizações, a medição do tempo era feita ao dia. Um dia de trabalho no campo podia 

variar a sua duração conforme o período de em que havia luz solar. É apenas na crise 

do século XIV que se coloca a necessidade de uma medição mais precisa do tempo. O 

tempo urbano passa de uma divisão eclesiástica para uma divisão laica (Bilfinger apud 

Le Goff, 1979, p.62). Para mediar os conflitos entre tecelões e os seus empregadores o 

tempo, nos meios urbanos com forte presença da indústria têxtil, começou a ser 

medido por relógios mecânicos cujo toque determinava o início e o fim da jornada de 

trabalho. Assim se separava o sino religioso dos relógios de trabalho (Le goff, 1979, p. 

63). 

Quatro séculos mais tarde, a revolução industrial tornou, nos países industrializados, o 

tempo de trabalho cada vez mais valioso. Nas fábricas e nas minas inglesas as 

condições eram tão más e a jornada de trabalho tão extensa que levou a novos 

conflitos entre os empresários e os trabalhadores sobre os limites do tempo de 

trabalho. Os trabalhadores, agora organizados em sindicatos, reclamavam por um dia 

dividido em 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso (Pacheco, 

2016, p. 53). A partir desta altura começa-se a recorrer mais ao trabalho por turnos, se 
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havia um limite de horas diárias de trabalho, então para ter a fábrica aberta mais 

tempo era preciso mais que uma equipa a trabalhar consecutivamente.  

Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, o trabalho noturno começou a 

vulgarizar-se no mundo industrializado (Blyton, 2017, p. 117). Fruto destas mudanças 

na organização do trabalho começaram a surgir também estudos científicos sobre os 

efeitos do trabalho noturno e, fruto desses estudos, recomendações das organizações 

internacionais sobre essa matéria. Logo em 1919, a recém-fundada Organização 

Internacional do Trabalho desaconselhava o trabalho noturno às mulheres e a 

menores nas convenções nº 4 e nº 6, respetivamente (ILO, Night Work (Women) 

Convention, 1919 (No. 4), s.d.; ILO, Night Work of Young Persons (Industry) 

Convention, 1919 (No. 6), s.d.). 

Mas o grosso dos estudos com foco no trabalho por turnos começa a surgir na década 

de 1960. Do que se conseguiu apurar, o estudo de Paul E. Mott e colaboradores (1965) 

é aquele mais vezes citado na literatura sobre o trabalho por turnos. Neste trabalho foi 

analisada uma amostra de 1000 trabalhadores por turnos do sexo masculino, uma 

parte em turnos fixos e outra em turnos de rotação semanal. Algumas empresas 

situavam-se em zonas mais rurais e outras em zonas mais urbanas. 

Complementarmente, foram entrevistadas 650 esposas dos trabalhadores em questão 

e assim se averiguou de que modo determinado turno interferia com a vida doméstica, 

tomadas de decisão ou vida sexual. Os resultados indicaram um efeito positivo na vida 

doméstica e negativo nos restantes aspetos (Mott, 1965, pp. 283-315). 

Em Portugal, a professora Maria Helena Pinto Coelho apresentou a sua tese de 

doutoramento sobre os “Efeitos psicológicos do trabalho por turnos em mulheres” no 

ano de 1980. O estudo foi feito em contexto hospitalar e os principais resultados foram 

maior ocorrência de cefaleias e maior toma de medicação para dormir entre as 

enfermeiras que começam a fazer o turno noturno (Silva, 2007, p. 121). Também se 

registou uma alimentação noturna que mais se enquadra num pequeno almoço que 

numa refeição completa, indicando assim eventuais dificuldades na inversão do ciclo 

sono-vigília (Silva, 2007, p. 124-125). 

A partir da década de 1990 Torbjorn Akerstedt tem publicado uma série de artigos que 

focam os efeitos do trabalho por turnos no sono e os consequentes efeitos na saúde e 
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na segurança dos trabalhadores. Os principais resultados revelam um sono mais curto 

e fragmentado, maior fadiga, menor alerta e maior tendência para a ocorrência de 

acidentes de trabalho entre os trabalhadores por turnos (Akerstedt T. P., 2002, p. 69; 

Akerstedt T. , 1990, p. 67; Akerstedt T. , 2003, p. 89; Akerstedt T. a., 2009, p. 257).     

Mais recentemente (2007), a professora Isabel Soares Silva apresentou a sua tese de 

doutoramento na Universidade do Minho, neste trabalho foram analisadas empresas 

do setor têxtil da zona de Braga. Num caso foi analisado o modo como se processou a 

mudança de um sistema semicontínuo para contínuo através de entrevistas a dois 

responsáveis de gestão e entrevistas estruturadas a 38 trabalhadores. Os resultados 

apontaram para uma valorização dos fatores sociais e organizacionais por parte dos 

trabalhadores (Silva, 2007, p. 383). Em outro caso foi analisada uma amostra de 752 

trabalhadores de 4 organizações distintas, onde se recolheram dados sobre variáveis 

de saúde subjetiva (queixas de sono ou digestivas, por exemplo) e de contexto fora do 

trabalho (conciliação vida/trabalho). Os resultados indicam que é a conciliação 

vida/trabalho que mais importância tem na decisão de permanência ou abandono do 

horário de trabalho por turnos (Silva, 2007, p. 443). 

Em 2019 uma equipa liderada por Henrique Veiga Fernandes, da Fundação 

Champalimaud, publicou um artigo na revista Nature onde se demonstra que provocar 

a perturbação dos relógios biológicos de ratos (através da exposição à luz) faz diminuir 

drasticamente o número de células ILC31 no intestino conduzindo assim a inflamações 

severas, falhas na barreira intestinal e acumulação acrescida de gordura. E estes tipos 

de relógios biológicos existem também no mesmo tipo de células dos seres humanos 

(Azevedo V. , 2019). 

A leitura destes trabalhos e ainda muitos outros suscitou-nos algumas questões. A 

primeira delas é sobre os aspetos da vida particular dos trabalhadores que são mais 

afetados pelo horário de trabalho por turnos. Será a vida social, convívio com amigos, 

participação em eventos desportivos ou culturais? Será a vida familiar, a educação dos 

filhos e/ou o convívio com o cônjuge? A segunda questão prende-se com o facto de 

                                                      

1 “Estas células desempenham funções importantes no intestino, porque lutam contra as infeções, 
controlam a integridade da parede intestinal e regulam a absorção de lípidos” (Fernandes apud Azevedo 
V., 2019) 



18 
 

alguns dos problemas de saúde que a literatura científica identifica como estando 

relacionados com o trabalho por turnos terem origens múltiplas. Problemas como os 

do foro cardiovascular, gastrointestinal e até problemas psicológicos como a depressão 

e a ansiedade são causados por muitos fatores e agravados pelo trabalho por turnos. 

Então nesta dissertação pretende-se verificar até que ponto os trabalhadores – à 

exceção dos trabalhadores da área da saúde, os trabalhadores sujeitos ao regime de 

turnos caracterizam-se por uma baixa escolaridade – estão alerta para os problemas 

que o horário de trabalho por turnos, especialmente se incluir trabalho noturno, pode 

acarretar para a sua saúde. A terceira questão que abordaremos será sobre os aspetos 

mais valorizados pelos trabalhadores por turnos. Será que fazem turnos porque isso 

lhe garante um rendimento extra através do subsídio de turnos? Será que encontram 

poucas alternativas em horário fixo, dado o aumento destes horários nos últimos 

anos? Preferiam mais tempo de descanso ou mais rendimento? E por último, será que 

a lei que regula o trabalho por turnos (aprovada em 2004) é adequada, tendo em 

conta os mais recentes avanços científicos desta área. 

Com uma lei adequada ou não o certo é que, com o aumento do número de 

trabalhadores a laborar em horário por turnos, o tema já entrou na agenda sistémica 

da política portuguesa, o que significa que já é um tema que recebe a atenção da 

sociedade e é encarado como sendo da competência das autoridades (Capella, 2018, 

p. 28). Prova disso são os projetos de lei 496/XIII/2ª e 508/XIII/2ª do Bloco de Esquerda 

e do Partido Comunista Português, respetivamente. Ambos fazem propostas para 

reduzir a jornada semanal destes trabalhadores, aumentar os dias de férias e antecipar 

a reforma.  

Apesar de ambos os diplomas já terem sido chumbados no Parlamento, o assunto não 

morreu, e parece até ter entrado numa nova fase – a agenda governamental2, aquela 

                                                      

2 No relatório da proposta de Orçamento de Estado para 2020 apresentada pelo governo à Assembleia 
da República, consta a seguinte frase: “Durante o ano de 2020 o Governo iniciará um estudo, sobre o 
impacto do trabalho por turnos em Portugal, prevendo as dimensões segurança e saúde no trabalho, da 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, bem como da formação das carreiras 
contributivas destes trabalhadores (Finanças, 2019, p. 168). 
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que se compõe com as questões que os governos consideram relevantes (Capella, 

2018, p. 28).   

Uma menção feita pelo governo a um plano para avaliação da situação de 

determinado grupo de pessoas, não significa que estamos perto de alguma mudança 

de legislativa. Aliás, pode significar muito pouco se tivermos em conta a relativa 

facilidade com que o governo conseguiu um aumento do salário mínimo em quase 

100€ numa legislatura (Pinto, 2019) e a dificuldade que é qualquer alteração da lei 

laboral (Mateus, 2019), mesmo que em causa estejam pouco mais que reduções da 

duração dos contratos a termo e aumento do número de horas de formação. Além 

disso, salienta-se que as leis de proteção dos trabalhadores por turnos e noturnos em 

Portugal jamais resultaram de um processo endógeno do nosso sistema político, mas 

antes da transposição de acordos internacionais ou diretivas europeias. A lei de 

proteção dos trabalhadores noturnos de 1908 é a transposição das resoluções da 

Convenção de Berna de 1906 (Lei 17/09, 1908); em 1932, proíbe-se o trabalho noturno 

a menores de idade através da ratificação da convenção nº 6 (1919) da Organização 

Internacional do Trabalho (DR série I nº 218, 6-09-1932); em 1994, é aprovada a 

ratificação da convenção nº 171 da OIT sobre trabalho noturno (Resolução AR 

nº56/94); por fim, é transposta, através da Lei nº 35/2004 de 29 de julho, a diretiva 

2003/88/CE relativa à organização do tempo de trabalho e proteção da saúde dos 

trabalhadores por turnos, que é a lei que se mantém em vigor. 

Portanto, as iniciativas legislativas de Bloco de Esquerda e Partido Comunista 

Português, juntamente com a atenção dada pelo governo na proposta de Orçamento 

de Estado para 2020, são indícios que se pode estar a assistir pela primeira vez a um 

processo de alteração legislativa que não vem de fora, que é mais do que o 

cumprimento dos mínimos recomendados por organizações internacionais. A juntar a 

isto, temos ainda a carta reivindicativa que resulta do XIV congresso da Confederação 

Geral do Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) que exige o 

pagamento adequado do trabalho noturno e por turnos, a sua limitação aos serviços 

socialmente imprescindíveis e a antecipação da reforma para os trabalhadores sujeitos 

a estes horários (CGTP-IN, 2020). Também a União Geral de Trabalhadores (UGT) se 

pronunciou sobre isto na resolução do secretariado nacional de maio de 2018. Nela se 
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reclama uma majoração “em tempo” das carreiras contributivas dos trabalhadores 

sujeitos a horários por turnos, reconhecendo assim a penosidade deste regime de 

trabalho (Secretariado Nacional da UGT, 2018). 

Ainda que o contributo desta dissertação para o estudo do trabalho por turnos seja 

modesto, espera-se que acrescente mais alguma informação sobre o que é que afeta 

mais a vida dos trabalhadores por turnos, sobre as preferências de compensação 

(descanso ou compensação pecuniária) e sobre o grau de alerta dos trabalhadores em 

relação aos problemas de saúde que o trabalho por turnos pode provocar. 

Assim, no primeiro capítulo fazemos uma contextualização histórica sobre os horários 

de labor ao longo dos tempos. Há registo de pelo menos desde os romanos se fazer 

referência ao trabalho noturno, neste tempo era visto como uma virtude usar as horas 

noturnas para preparar o trabalho do dia seguinte de modo a assim ter um dia mais 

produtivo (Ker, 2004, pp. 214-218). Na Idade Média, a Regra de S. Bento remete para 

um horário de oração que inclui muitas horas noturnas. Fomos encontrando referência 

a trabalho noturno em todas as épocas, mas mesmo na era industrial o trabalho 

noturno ainda era a exceção e não a regra (Crary, 2018, p. 69). É depois da Segunda 

Guerra Mundial que a evolução tecnológica obriga as empresas a uma utilização 

intensiva dos equipamentos para não correr o risco de estes ficarem obsoletos antes 

de recompensar o investimento (Bosworth, 1981, p. 147). No período mais recente 

temos as plataformas como a Uber que oferecem os seus serviços a qualquer hora, em 

qualquer dia da semana (Correia A. , 2014, p. 95) sem diferenciação de horas noturnas, 

de feriados ou fins de semana. Os preços só variam em função da procura. 

Terminamos este capítulo com o reflexo desta evolução dos horários de trabalho em 

Portugal, aqui destacamos que mesmo no contexto da crise do emprego que teve o 

seu pico no primeiro trimestre de 2013, o número de pessoas a trabalhar por turnos 

não parou de aumentar, passando de 587,9 mil no primeiro trimestre de 2011 (com 

12,4% de desempregados) para 620,6 mil no primeiro trimestre de 2013 (com 17,5 % 

de desemprego). 

No segundo capítulo fazemos uma análise dos principais problemas de saúde 

provocados, ou agravados, pelo trabalho por turnos. Começamos por ler a tese de 

doutoramento de Isabel Silva (2007) e a partir daí explorou-se a bibliografia citada e os 
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artigos mais recentes dos autores de referência. Utilizamos este método de pesquisa 

em cascata para os capítulos 2 a 4. Daí retiramos que o sono é o problema central dos 

trabalhadores por turnos e que é o agravamento dos episódios de privação de sono 

que espoleta aquelas perturbações psicológicas mais associadas ao trabalho por 

turnos. Depressão, ansiedade, irritabilidade e fadiga crónica são as perturbações mais 

comuns (Silva I. S., 2012, p. 131). A obesidade e a alimentação mais pobre dos 

trabalhadores noturnos são os catalisadores de outros problemas como a diabetes tipo 

2, que é o dobro nos trabalhadores por turnos em comparação com a população geral, 

e as doenças cardiovasculares. Apesar de estas serem patologias multifatoriais, elas 

têm maior incidência nos trabalhadores por turnos (Fujino, 2006, p. 130). As doenças 

oncológicas também são apontadas como um dos riscos do trabalho por turnos. A 

supressão da hormona da melatonina quando exposto à luz durante a noite, leva a que 

o organismo tenha menor reação a inflamações o que no longo prazo pode levar ao 

desenvolvimento de cancro (Gu, 2015, p. 242). As evidências, embora não definitivas, 

foram suficientes para que a Organização Mundial da Saúde declarasse, em 2007, o 

trabalho noturno como provável cancerígeno. 

No terceiro capítulo analisamos quais são os horários de convívio mais valorizados 

pelos trabalhadores por turnos e verificamos que eles não são diferentes dos demais. 

Tal como a maioria das pessoas, os trabalhadores por turnos valorizam o fim de 

semana e o final da tarde dos dias de semana para o convívio. Alguns poderão optar 

por trabalhar ao fim de semana porque isso facilita o acompanhamento dos filhos, 

embora diminua o tempo de lazer em casal e, portanto, reduz a satisfação com o 

relacionamento. Assim, são os horários com fim de semana e serão os que mais 

prejudicam o convívio familiar. A solução de horário 2 x 12h parece ter sido bem 

recebida numa experiência feita numa fábrica de bebidas em Portugal. São valorizados 

os dias de folga a mais, o maior número de fins de semana livres, que passam de 13 

para 26 por ano e, sobretudo, a compensação monetária pela extensão da jornada 

diária. Neste caso, deve-se ter em conta que a alteração foi proposta pelos 

trabalhadores e que estes reconhecem sentir mais dores de costas e maior fadiga, mas 

essa é uma troca que estão dispostos a aceitar, pelo menos no médio prazo (Cunha, 

2020, pp. 1-9). 
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No quarto capítulo analisamos os efeitos do horário por turnos na segurança e 

produtividade dos trabalhadores. Em relação à segurança, regista-se uma maior 

tendência para ocorrem acidentes no turno noturno. A revisão da literatura feita por 

Folkard e Tucker (2003) verificou um acréscimo do risco de acidente laboral em noites 

consecutivas de trabalho: risco 6% maior na segunda noite, 17% maior na terceira 

noite e 36% maior na quarta noite. Também se regista que quanto menor é o número 

de horas de sono, maior é a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho, e 

quanto mais longa é a jornada semanal maior o risco de acidentes laborais (Lombardi, 

2010, p. 1013). Além disso, registou-se que ser homem, ter problemas de sono e 

trabalhar em horário não-diurno são fatores que aumentam o risco de morte por 

acidente de trabalho (Akerstedt T. P., 2002, p. 69). Quanto à produtividade, parece 

bem estabelecido que jornadas longas e semanas com mais de 40 horas estão 

associadas a perdas de produtividade. Já o turno noturno fixo, apresenta melhor 

produtividade que os turnos rotativos, mas é responsável por menor satisfação 

pessoal, o que no longo prazo pode levar a perdas de produtividade (Dall'Ora, 2016, p. 

17). 

No quinto e último capítulo temos o nosso estudo de caso onde recolhemos dados 

através de inquéritos por questionário (questionário com uma maioria de perguntas 

fechadas, complementadas com algumas abertas). Responderam 79 trabalhadores de 

uma fábrica da indústria ótica situada no norte de Portugal. Desta recolha ficamos a 

saber que as coisas que mais perturbam a vida destes trabalhadores são a falta de 

tempo para estar com a família e com os amigos, o cansaço que os faz perder tempo 

de lazer e o trabalho aos fins de semana, que é quando quase toda gente está de folga. 

Ficamos também a saber que os trabalhadores estão bem conscientes que problemas 

como a insónia, fadiga crónica, disforia, irritabilidade ou astenia matinal estão 

relacionados com o trabalho por turnos. Por outro lado, os problemas cardiovasculares 

e gastrointestinais não são vistos como potencialmente influenciados pelo trabalho 

por turnos pela maioria dos respondentes. Verificamos que as respostas estavam 

relacionadas com a experiência pessoal de cada um (cf. Quadro 11). Além disso, 

destaca-se que maioria dos trabalhadores que responderam ao inquérito valoriza mais 

o rendimento que a qualidade de vida. Apesar de 58,97% afirmar que faz turnos 
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porque lhe faltaram opções quando procuravam emprego, apenas 25,32% (20/79) 

estariam dispostos a abdicar do subsídio de turnos para trabalhar em horário normal. 
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1. Evolução e História do Trabalho Noturno e por Turnos 

É plausível que o trabalho noturno seja, pelo menos, tão antigo como o domínio do 

fogo. Num tempo em que os nossos antepassados ainda não estavam no topo da 

cadeia alimentar, num tempo em que se dormia exposto ao perigo de ser abordado 

por um animal selvagem é bem provável que um elemento se mantivesse acordado 

para alertar os outros em caso de ameaça. Mais tarde, quando começa a História, 

também é previsível que houvesse sempre alguém de vigia na cidade, seja para manter 

a ordem, seja para dissuadir ameaças externas. Os casos anteriores são suposições 

razoáveis, todavia não existe prova documental de tais comportamentos, no primeiro 

caso porque é um exemplo da pré-história e no segundo caso, embora se admita que 

pode existir, não encontramos bibliografia que o ateste. A época mais antiga sobre a 

qual se encontrou registo de atividades noturnas foi a época romana. No ano 62 D.C., 

Séneca escreve, numa das suas primeiras Cartas a Lucílio, que dedica uma parte da 

noite aos seus estudos. Aproximadamente 15 anos mais tarde, Plínio o Velho explica, 

na dedicatória ao imperador Tito, que escreveu a sua História Natural “nos tempos 

mortos, por outras palavras, à noite” (Ker, 2004, p. 209). Segundo James Ker, estes 

intelectuais romanos fazem menção ao seu horário de escrita por dois motivos, o 

primeiro é para esclarecer que a escrita não é mais que uma pequena parte da sua 

vida e aquele texto poderia até ser melhor, o segundo é um objetivo de 

empoderamento do autor aos olhos da audiência. No século IV, Quintiliano recomenda 

que o escritor procure um lugar o mais isolado possível, no mais absoluto silêncio, para 

aí manter a sua concentração. Estes requisitos levam Quintiliano a recomendar a noite 

para as tarefas de escrita. 

No seu manual de oratória, Quintiliano define regras morais para o Lucubratio (o bom 

trabalho noturno). O uso do tempo era sinal da identidade moral e social das pessoas 

na Roma antiga. Assim, pode dizer-se que existiam formas corretas e erradas de usar 

as horas noturnas. Se o responsável de uma vila romana usava as horas noturnas para 

inspecionar os materiais e garantir que estava tudo operacional para o dia seguinte, 

isso é Lucubratio porque vai aumentar a produtividade da quinta. Todavia, a 

importância do trabalho noturno não deve nunca suplantar a das tarefas diurnas, deve 

apenas facilitar o dia. Existem avisos em relação aos perigos de um trabalho noturno 
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excessivo vindos de Séneca, o Velho, que no seu Controversiea relata um episódio em 

que Porcius Latro “frequentemente, depois de uma noite acordado, vinha declamar 

logo após a refeição”3 e o seu hábito não só interferiu na digestão4 como também lhe 

engrossou a voz, enfraqueceu a visão e deu mau aspeto à sua pele (Ker, 2004, p. 218). 

O Lucubratio deveria então maximizar o tempo e o trabalho ao mesmo tempo que 

cooperaria com a natureza e preservava a saúde. 

Se uns aproveitam a noite para tornar o dia mais fácil, outros usam a luz reduzida para 

agir contra as normas sociais. Os lucifugae (aqueles que fogem da luz do dia) são 

censurados por Séneca na sua Carta 122: “Aqueles, como diz Cato, que nunca viram o 

sol a nascer ou a pôr-se”5. Segundo James Ker, esta frase não só critica o seu luxo 

privado, como também critica a sua ausência da vida pública. Os tribunais e o senado, 

por exemplo, só funcionam durante o dia, até porque um decreto senatorial passado 

antes do amanhecer ou depois de anoitecer não seria válido (Ker, 2004, p. 220). A 

única semelhança entre os agentes da noite e os princípios de Quintiliano é que este 

também sugeria o uso das horas noturnas para evitar o embaraço público do treino da 

oratória. 

No fundo, os intelectuais romanos usavam as horas noturnas para contrapor dois 

modelos de Estado. O lucubratio pode levar um escravo liberto a subir o seu estatuto 

social e a ser até admirado pelos cidadãos. No livro 18 da sua História Natural, Plínio o 

Velho conta-nos a história de Chresimus que, depois de libertado, conseguia obter tal 

produtividade da sua pequena quinta que foi acusado de usar a noite para, com 

poções, fazer o cultivo das quintas vizinhas passar para a sua terra. Quando explicou o 

seu método no tribunal, foi absolvido. Em sentido contrário, estão aqueles que vivem 

apenas para o prestígio privado. Embora possam, pontualmente, ser bem-sucedidos – 

Petronius chegou a ser o árbitro da moda do imperador Nero – no fim acabam por 

sucumbir. Séneca dá o exemplo de Acilius Buta (antigo pretor que desbaratou todo o 

património) que constantemente faltava a eventos públicos como as declamações do 

                                                      

3 Tradução livre. 
4 Os problemas digestivos são, nos dias de hoje, das patologias mais associadas ao trabalho noturno, 
como veremos no capítulo seguinte. 
5 Tradução livre. 
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poeta favorito do imperador. Quando um dia Buta se queixava da sua condição, 

Tiberius respondeu: “Desculpa, chegaste demasiado tarde”6 (Ker, 2004, p. 225). 

Alguns séculos mais tarde, na Alta Idade Média, a regra de São Bento também 

submete os monges que a seguem a severos horários de labor e oração. Assim se 

descreve as primeiras horas do dia do monge: 

“Capítulo 8 - Dos Ofícios Divinos durante a noite  

1.Em tempo de inverno, isto é, de primeiro de novembro até a Páscoa, 

em consideração ao que é razoável, devem os monges levantar-se à 

oitava hora da noite 2. de modo que durmam um pouco mais da metade 

da noite e se levantem tendo já feita a digestão. 3. O tempo que resta 

depois das Vigílias seja empregado na preparação de algum trecho do 

saltério ou das lições, por parte dos irmãos que disto necessitarem. 4. 

Da Páscoa, porém, até o referido dia primeiro de novembro, seja 

regulada a hora de tal maneira que as Matinas que devem ser 

celebradas quando começa a clarear, venham em seguida ao ofício das 

Vigílias, depois de brevíssimo intervalo, durante o qual os irmãos saem 

para as necessidades naturais” (Núrsia, 530, p. 27). 

 

Ao longo do texto, Bento de Núrsia invoca passagens da Bíblia para justificar o labor 

dia e noite. Ainda na Idade Média, mas uns séculos mais tarde, inicia-se uma querela 

entre igreja e mercadores porque estes cobravam mais aqueles que não pagavam os 

produtos imediatamente. Isto era vender o tempo, algo que apenas pertencia ao seu 

criador, Deus. Isto integra-se num processo de passagem de divisão eclesiástica do 

tempo, o sino, para uma divisão laica do tempo, o relógio de 1354. Por motivos 

económicos, tecnológicos, sociais e mentais o tempo na cidade teria de deixar a lógica: 

do nascer ao pôr do sol. Nas palavras de Jacques Le Goff:  

Neste quadro, poucos são os conflitos em volta do tempo do trabalho a 

não ser num ponto particular: o trabalho nocturno. Neste contexto 

natural e rural, o trabalho nocturno é uma espécie de heresia urbana, 

                                                      

6 Tradução livre. 
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em geral sancionada por interdição e multas. Apesar da complexidade 

do problema, é também, como Gunnar Mickwitz muito bem observou, 

um aspecto do sistema malthusiano das corporações (Le Goff, 1979, p. 

62). 

Na crise do século XIV, curiosamente, são os operários a pedir o prolongamento do dia 

laboral. É uma reivindicação de horas suplementares para assim aumentarem os seus 

salários. Esta reivindicação resulta de um motivo técnico que se prende com o 

aumento do peso e das dimensões dos tecidos. Mas, assegura Le Goff, é legítimo supor 

que isto é um expediente adotado pelos trabalhadores para aliviar a crise dos salários 

ligada à alta dos preços despoletada pelas desvalorizações de moeda. Assim, vemos 

Filipe o Belo a autorizar o trabalho noturno, e a sua ordenação é secundada por Gilles 

Haquin, preboste de Paris, a 19 de janeiro de 1322 (Le Goff, 1979, p. 64). 

Rapidamente os patrões aproveitam para regulamentar, muito rigorosamente, o dia 

de trabalho instalando os Werglocken, sinos de trabalho, para manter as longas 

jornadas mantendo assim os seus lucros. É no setor têxtil que o custo do trabalho mais 

se faz sentir nos lucros dos patrões e isso faz dele “campo de eleição de um progresso 

na organização do trabalho” (Le Goff, 1979, p. 65). Daqui em diante, o novo tempo 

será motivo de conflitos sociais nas cidades, mas não voltará mais o relógio natural, a 

luz. A partir de 1370, Carlos V ordena que todos os sinos de Paris se regulem pelo 

relógio do palácio real.  

“O tempo é um dom de Deus e não pode, por isso, ser vendido. O tabu 

do tempo que a Idade Média opôs ao mercador é levantado no início do 

renascimento. O tempo, que só pertencia a Deus, é agora propriedade 

do homem. A este respeito, deve ler-se com atenção o célebre texto de 

Leon Battista Aberti. 

Gianozzo: Há três coisas que o homem pode dizer que lhe pertencem: a 

fortuna, o corpo… 

Lionardo: E qual será a terceira? 

Gianozzo: Ah! É uma coisa extremamente preciosa. Estas mãos e estes 

olhos não são tão meus como ela. 

Lionardo: Maravilha! E o que é? 
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Gianozzo: O tempo, meu caro Lionardo, o tempo, meus filhos. 

A partir de agora, o que conta é a hora nova, medida da vida: nunca 

perder uma hora de tempo. 

A virtude cardeal do humanista é a temperança a que a nova iconografia 

do século XIV dá como atributo o relógio – a partir de agora a medida de 

todas as coisas” (Le Goff, 1979, p. 73). 

 

Através dos exemplos que elencamos até aqui, constata-se que o trabalho noturno 

existe desde os tempos mais remotos. Mas eram situações excecionais e de uma parte 

muito reduzida dos trabalhadores. Além disso, o termo trabalho noturno era usado de 

forma muito abrangente. Não é certo – é improvável até – que os tecelões parisienses 

trabalhassem em equipas diferentes substituindo-se nos mesmos postos de trabalho 

ao longo de 24 horas. O que acontecia é que trabalhavam um número tão grande de 

horas que abrangia horas noturnas. Mesmo com o advento da revolução industrial, o 

trabalho noturno mantém-se como uma exceção e não a regra (Crary, 2018, p. 69). 

Apesar de a pintura Fábricas de Arkwright à Noite (1782), de Joseph Wright, ser 

frequentemente usada para demonstrar a disrupção provocada pela produção fabril 

na Inglaterra rural, ela representa um caso pontual de uma fábrica que funcionava em 

dois turnos de 12 horas. O normal por esta altura era o recurso a longas jornadas de 

trabalho como nos demonstra o conhecido testemunho de Samuel Coulson, pai de 3 

meninas que trabalharam 19 horas por dia numa fábrica de Leeds, para o Relatório da 

Comissão Sobre o Trabalho das Crianças nas Manufaturas de 18327. As jovens 

                                                      

7 Tribunal: A que horas é que as rapariguinhas vão para a fábrica?  
Coulson: Durante seis semanas, elas foram às 3 horas da manhã e terminaram às 10 horas da noite. 
Tribunal: Que pausas tinham durante essas 19 horas para repouso e alimentação? 
Coulson: Um quarto de hora para o pequeno almoço, meia hora para o almoço, um quarto de hora para 
beber. 
 (...) 
Tribunal: Quanto temo dormiam elas? 
Coulson: Nunca conseguiamos deitá-las antes das 11 horas, pois ainda tinham que comer alguma coisa; 
a minha mulher tinha o hábito de ficar acordada toda a noite com receio de não as acordar a tempo. (...) 
Eu e a minha mulher levantávamo-nos às 2 horas da manhã para as vestir. 
Tribunal: Quanto tempo durou esta situação? 
Coulson: Coisa de seis semanas. 
Tribunal: De uma forma geral, elas trabalham das 6 horas da manhã às 8 horas e 30 minutos da noite? 
Coulson: Sim, é isso. 
 (...) 
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levantavam-se às 3 da manhã para trabalhar até às 10 horas da noite, durante seis 

semanas. A jornada habitual era das 6 horas da manhã às 8 horas e 30 da noite (Klein, 

2006, p. 13).  

O trabalho por turnos, como nós o entendemos atualmente, é um fenómeno que 

surge apenas no final do século XIX, quando Thomas Edison instala a primeira central 

elétrica em Manhattan, Nova Iorque (Gordon, 1986, p. 1225). A partir daqui as 

máquinas podiam funcionar noite e dia sem problemas de iluminação ou energia. A 

diferença mais substantiva é que, entretanto, os trabalhadores já se tinham 

organizado em sindicatos e já existiam organizações internacionais para estabelecer os 

mínimos quanto a horários de trabalho. A redução da jornada diária quase obrigou a 

que as fábricas adotassem o sistema “8 x 3”, já que o dia só tem 24 horas. Pelo menos 

nas indústrias de laboração contínua, o horário já não podia ser superior às 8 horas 

diárias. 

A 17 de setembro de 1908, o Parlamento português já ratificava a resolução da 

Convenção de Berna de 1906 sobre a proibição de trabalho noturno para as mulheres 

(D. G.  nº 221, 1908-09-17). A 22 de janeiro de 1915, o Congresso da República 

portuguesa aprovava legislação que estabelecia que era considerado trabalho noturno 

tudo o que se executar entre as 21 horas e as 5h. Ao mesmo tempo instituía-se que o 

trabalho noturno não podia ultrapassar as 8 horas diárias e as 48 semanais, enquanto 

que no horário normal ainda se permitia 10 horas diárias e 60 semanais (Lei 296/I, 

1915-01-22). Deve-se ressalvar, contudo, que estas leis da República não estabeleciam 

as penalizações em caso de incumprimento o que as tornava relativamente ineficazes 

(Azevedo C. , 2014, p. 25). Em 1932 o Governo português adotou a convenção nº 6, de 

1919, da Organização Internacional do Trabalho, proibindo o trabalho noturno a 

menores de 18 anos. 

                                                      

Tribunal: As vossas filhas sofreram acidentes? 
Coulson: Sim, a mais velha, quando foi trabalhar pela primeira vez, prendeu o dedo para além da 
articulação numa engrenagem e ficou no hospital de Leeds durante cinco semanas. 
Tribunal: Pagaram-lhe o salário durante este tempo? 
Coulson: Não, o salário ficou suspenso desde o acidente. 
Tribunal: Bateram nas vossas filhas? 
Coulson: Sim, em todas elas. [Tradução livre] (Klein, 2006, pp. 12-14)  
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Depois da II Guerra Mundial volta a verificar-se um aumento do recurso ao trabalho 

por turnos (Blyton, 2017, p. 117). Os grandes avanços tecnológicos destes anos 

obrigaram as empresas a despender avultadas quantias em novos equipamentos que 

para serem rentáveis antes de o aparecimento de tecnologia mais avançada, tinham 

de ser utilizados o máximo número de horas possível (Bosworth, 1981, p. 147). Além 

dos motivos económicos, existem indústrias que por razões de ordem técnica não 

podem parar. Certos setores da indústria química e da metalurgia envolvem processos 

que inviabilizam a interrupção das operações (Blyton, 2017, p. 147). Por fim, as novas 

exigências dos consumidores têm levado à disponibilização de serviços 24 horas em 

setores que tradicionalmente operavam no horário normal, como é o caso das 

telecomunicações (Silva I. S., 2012, p. 60). É este aumento constante de trabalhadores 

em horários atípicos que impulsionou a convenção nº 171 da OIT, ratificada por 

Portugal em 1994 (Resolução 56/94, 1994-07-20), onde se estabelece o que é 

considerado um trabalhador noturno. Pela primeira vez é reconhecida a necessidade 

de realização de exames de saúde aos trabalhadores noturnos. E, pela primeira vez, é 

apresentada uma solução para os trabalhadores que não estejam aptos para realizar 

trabalho noturno. Os trabalhadores inaptos devem ser tratados como qualquer outro 

sujeito incapaz de realizar uma determinada tarefa por motivos de saúde. Em 2003, é 

aprovada a diretiva 2003/88/CE pelo Parlamento Europeu, que vem corroborar aquilo 

que a OIT já tinha estabelecido como mínimos de proteção ao trabalhador noturno. É 

estabelecida uma definição de trabalho por turnos8; estabelece-se um limite de 8 

horas diárias de trabalho, em média, em cada 24 horas; encarrega os Estados de 

garantir que os trabalhadores beneficiam de um exame médico gratuito no momento 

da entrada, e novos exames a intervalos regulares; recomenda a transferência, sempre 

que possível, do trabalhador com doença comprovadamente relacionada com o 

trabalho por turnos para um trabalho para o qual esteja apto; e obriga as entidades 

empregadoras a manter um registo – que são obrigados a disponibilizar às autoridades 

–  dos trabalhadores incluídos no sistema de turnos. Esta diretiva foi adotada 

                                                      

8 Trabalho por turnos: qualquer modo de organização do trabalho em equipa em que os trabalhadores 
ocupem sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determinado ritmo, incluindo o ritmo 
rotativo, e que pode ser de tipo contínuo ou descontínuo, o que implica que os trabalhadores executem 
o trabalho a horas diferentes no decurso de um dado período de dias ou semanas (Diretiva 2003/88/CE).  
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integralmente em Portugal a 29 de julho de 2004 e não foi alterada desde então, para 

aquilo que diz respeito ao trabalho por turnos.   

A propósito dos setores que só entram em funcionamento 24 horas por exigência dos 

consumidores modernos, existe quem defenda – Jonathan Crary, por exemplo – que 

essa necessidade é criada pela economia capitalista, em primeiro lugar, e depois pelas 

pessoas deixam de saber viver sem esse serviço sempre disponível. Segundo este 

autor, o sono é a única das “barreiras naturais” designadas por Marx que ainda não foi 

derrubada: “não se pode eliminar o sono. Mas ele pode ser arruinado e espoliado, e já 

estão em curso métodos e motivações para conseguir essa ruína” (Crary, 2018, p. 25). 

Crary dá o exemplo do tempo e do dinheiro que o Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos gasta a estudar o pardal-de-coroa-branca que é capaz de ficar 

acordado por 7 dias durante as migrações. O objetivo é criar o soldado sem sono, sem 

recurso às anfetaminas que não evitam as perdas de atenção e têm efeitos psíquicos 

nefastos. “Como nos mostrou a História, as inovações associadas à guerra são 

inevitavelmente assimiladas pela esfera social mais lata, e o soldado insone seria o 

precursor do trabalhador ou consumidor insone” (Crary, 2018, p. 11).  

A Uber, empresa que simboliza a “economia on demand”, é o exemplo mais claro da 

necessidade criada pela economia e pela tecnologia. Através desta empresa podemos 

ter um carro e motorista a qualquer hora, dia ou noite. Basta pegar no telemóvel.  

“Quando o capitalismo se ‘uberiza’ (…) Não há cá 40 horas 

semanais, pagamento de horas extraordinárias, fins de semana 

e feriados, contratos coletivos ou sequer sindicatos. (…) o 

economista norte-americano Robet Reich, que foi secretário de 

Estado do Trabalho na Administração de Bill Clinton, resumiu 

assim: «Consegue imaginar se toda a gente se torna num 

trabalhador ‘à peça’, nas horas mais estranhas, e ninguém sabe 

quando virá o próximo trabalho e quanto irá receber? Que tipo 

de vidas privadas podemos nós ter? Que tipo de relações? Que 

tipo de famílias?»” (Correia A. , 2014, p. 94)   
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Em suma, os motivos para o aumento do número de pessoas a trabalhar em horários 

atípicos são económicos, tecnológicos e, impulsionados por estes, sociais. O certo é 

que o número de trabalhadores em regime noturno e por turnos tem aumentado 

significativamente nos últimos anos. Não se sabe quantos destes são fruto das 

alterações tecnológicas nem quantos são resultado de uma legislação laboral cada vez 

mais competitiva. 

 

1.1. Horários por Turnos em Portugal 

O trabalho por turnos é classificado, em Portugal, pela Lei nº 7/2009, de 12 de 

fevereiro, como “qualquer modo de organização do trabalho em equipa em que os 

trabalhadores ocupem sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a um 

determinado ritmo, incluindo o ritmo rotativo, que pode ser de tipo contínuo ou 

descontínuo, o que implica que os trabalhadores podem executar o trabalho a horas 

diferentes no decurso de um dado período de dias ou semanas” (Artigo 220º). 

Existem turnos fixos, quando o trabalhador cumpre sempre o mesmo horário, e turnos 

rotativos, quando o trabalhador alterna horários periodicamente. Os turnos podem 

ainda envolver ou não trabalho noturno e trabalho ao fim de semana e feriados. É 

considerado um sistema descontínuo aquele em que não se trabalha no período 

noturno nem nos fins de semana e feriados. O sistema semicontínuo é aquele em que 

se trabalha num sistema 8 x 3 cobrindo as 24 horas durante os dias úteis, mas com 

paragem aos fins de semana. O sistema contínuo é aquele em que são trabalhados 365 

dias por ano, 24 horas por dia (Silva I. S., 2012, p. 55). É dentro do sistema de turnos 

contínuos que se encontra a maior variedade de estruturas horárias, variam o número 

de equipas, a frequência de mudança de turnos e os dias de descanso (idem). 

Dependendo dos acordos coletivos e da natureza do trabalho, poderão existir 

paragens excecionais nos dias de natal e de ano novo. Os agentes de segurança pública 

e os profissionais da saúde não podem deixar os seus postos desocupados por motivos 

óbvios, mas um operário industrial ou um trabalhador do apoio técnico de uma 

operadora de telecomunicações podem fazê-lo. 
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Outra nuance nos sistemas de turnos contínuos é a velocidade de rotação. Podem ser 

turnos de rotação rápida ou de rotação longa. Neste ponto, a literatura sobre o tema 

ainda não tem parâmetros claros: nuns casos considera-se rotação rápida menos de 

sete dias no mesmo turno e rotação longa mais de sete dias no mesmo turno. Noutros, 

considera-se rotação rápida tudo o que seja até um máximo de três dias no mesmo 

turno. A segunda definição é a mais utilizada na literatura científica mais recente, 

embora não seja unânime (Silva I. S., 2012, p. 56). O sentido da rotação dos turnos 

pode também variar, pode ser em avanço de fase (turno da manhã, turno da tarde, 

turno da noite) ou em atraso de fase (turno da noite, turno da tarde, turno da manhã) 

(Silva I. S., 2012, p. 57). Às vezes existem ainda equipas complementares que laboram 

ao fim de semana num regime concentrado de 12 x 2, por exemplo com turnos meia 

noite-meio dia e meio dia-meia noite. A possibilidade de horários concentrados só 

existe em Portugal desde a revisão do código de trabalho de 2009. 

Segundo dados do Instituto Nacional de estatística (INE) o número de trabalhadores 

em regime de turnos tem vindo a crescer de forma consistente desde 2011 (Figura 1). 

No primeiro trimestre de 2011 existiam 587,9 mil trabalhadores a laborar em horário 

de turnos, dos quais 413,2 mil faziam o horário noturno, que é o mais penoso. No 

segundo trimestre de 2019 já eram 782,5 mil trabalhadores sujeitos a um horário por 

turnos, dos quais 542,1 mil faziam o horário noturno (INE, 2019a). 

É preciso ter em conta que havia uma taxa de desemprego de 12,4% no primeiro 

trimestre de 2011 e no segundo trimestre de 2019 regista-se uma taxa de 6,3% nesse 

mesmo indicador (INE, 2019b). Acontece que não se verifica uma redução do número 

de trabalhadores por turnos, nem noturnos durante o período que vai do primeiro 

trimestre de 2011 ao primeiro trimestre de 2013. Neste intervalo de tempo a taxa de 

desemprego passou de 12,4% para 17,5%, mas o número de trabalhadores em regime 

de turnos aumentou de 587,9 mil para 620,6 mil (um aumento de 5,5%, 

aproximadamente) e o número de trabalhadores no horário noturno sofreu o mesmo 

efeito passando de 413,2 mil no primeiro trimestre de 2011 para 425,2 mil no primeiro 

trimestre de 2013 (um aumento de 2,9%, aproximadamente) (INE, 2019a). 
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Figura 1: Evolução do número de pessoas a trabalhar em horário noturno em Portugal (2011-

2013) 

 

Fonte: INE, 2019a 

Salienta-se aqui que ao mesmo tempo que a população empregada descia de forma 

acentuada o número de trabalhadores com horários desregulados seguia o sentido 

inverso, o que significa que houve um aumento exponencial da proporção de 

trabalhadores por turnos no total da população empregada. 

Como já se disse, a legislação sobre o trabalho por turnos e noturno não tem alteração 

desde a adoção da diretiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu. Por isso, não será pela 

legislação específica em relação ao trabalho por turnos que se facilita o aumento de 

trabalhadores neste regime. Por outro lado, o acordo de concertação social de 2012 
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concertação social poderá ter sido um instrumento facilitador da adoção de horários 

irregulares porque dadas as especificidades das empresas em laboração contínua, os 

contratos coletivos são fundamentais no estabelecimento de compensações por 

trabalho em horas atípicas (Compromisso Para o Crescimento, Competitividade e 

Emprego, 2012). Ora, se acordo de 2012 atropela os Instrumentos de Regulamentação 

Coletiva de Trabalho no estabelecimento do preço do trabalho extraordinário, fica 

mais fácil às empresas alargar o seu horário de funcionamento. Além disso, devido ao 

aumento do turismo no país, houve também um aumento do recrutamento na área da 

hotelaria (Caldas, 2019, p. 5). E neste aspeto a lei é muito clara, e não é uma novidade 

de 2012, o aumento de 25% na retribuição não se aplica, exceto por acordo coletivo, 

em atividades que pela sua natureza devam estar à disposição do público no período 

noturno, designadamente empreendimento turístico, estabelecimento de restauração 

ou de bebidas (artigo 266 do código de trabalho). 

Para fazer face a estes constrangimentos, em abril de 2017, foram apresentados os 

projetos de lei 496/XIII/2ª e 508/XIII/2ª pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido 

Comunista, respetivamente. Os diplomas são muito semelhantes e as principais 

alterações que propõem são as seguintes:  

- Clarificação dos conceitos: trabalho por turnos, trabalho noturno, trabalhador 

noturno e introdução do conceito de trabalhador por turnos; 

- Valorização da contratação coletiva; 

- Dar prioridade ao descanso ao fim de semana. O BE propõe 2 fins de semana 

completos a cada 6 semana, o PCP 1 fim de semana completo a cada 4 semanas; 

- Redução da jornada semanal para 35 horas para trabalhadores noturnos e 

trabalhadores por turnos; 

- Alargamento dos exames médicos obrigatórios; 

- Mais 1 dia de férias por cada 2 anos a fazer turnos (BE) ou 3 anos (PCP); 

- Limitação do trabalho diário a 6 horas (PCP);  

- Obrigatoriedade de prestação de informações, na altura da contratação, sobre os 

efeitos do trabalho por turnos e noturno na saúde (PCP); 
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- Possibilidade de abandono do horário por turnos ao fim de 20 anos (PCP) ou 30 anos 

(BE) ou 55 anos de idade sem perda de subsídio. 

- Estabelecimento de horas noturnas pagas com acréscimo 30%. 

Como se verá mais adiante, tais alterações – sobretudo aquelas que aumentam o 

tempo de descanso e as que dão acesso a informação sobre as implicações do trabalho 

noturno e por turnos na saúde – seguem as recomendações da mais recente literatura 

científica sobre o tema. Ainda assim, mais de 2 anos depois de apresentados, ambos os 

diplomas foram rejeitados na especialidade com os votos contra de PS, PSD e CDS 

(DAR I série N. º108/XIII/4 2019.07.20 pág. 98-99). 

A lei em vigor já contempla a obrigatoriedade de exames médicos na admissão ao 

trabalho por turnos e depois periodicamente, já estabelece o acréscimo de 25% no 

pagamento de horas noturnas e prevê a possibilidade da participação dos 

trabalhadores na elaboração dos horários de trabalho. Mas esta lei já é anterior à 

Organização Mundial de Saúde ter considerado o trabalho noturno como potencial 

cancerígeno9 (Gu, 2015, p. 241). Por isso, não está de acordo com as mais recentes 

recomendações científicas em matéria de descanso, equilíbrio vida/trabalho e 

prevenção da saúde. Há também que salientar que, devido à diversidade de 

configurações que a organização do trabalho por turnos pode tomar, a OIT aconselha a 

que a organização destes horários seja negociada em acordos coletivos (ILO, Working 

time in the twenty-first century:, 2011, p. 17). Aqui se encontra mais uma insuficiência 

da lei atual, que não dá prioridade à negociação coletiva, algo que até a Confederação 

Empresarial de Portugal parece estar de acordo: «A CIP concorda e subscreve, tal 

como o BE, que “A negociação e a contratação coletiva são um espaço privilegiado 

para regular estas matérias.”» (CIP, 2017, p. 5). Se tivermos em conta que em Portugal 

existem 73,9% de trabalhadores abrangidos por Instrumentos de Regulamentação 

Coletiva de Trabalho10 (OCDE, Collective Bargaining Coverage, 2020) e uma taxa de 

                                                      

9 Embora já se tenham efetuado várias revisões ao código de trabalho, as disposições sobre o trabalho 
noturno e por turnos mantêm-se as mesmas desde a transposição da diretiva 2003/88/CE.  
10 Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho (IRCT) pode ser negocial ou não negocial. O 
contrato coletivo (celebrado ente associação sindical e associação de empregadores), o acordo coletivo 
(celebrado entre associação sindical e uma pluralidade de empregadores de diferentes empresas) e o 
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sindicalização de 15,3% (OCDE, Trade Union, 2020), podemos dizer que com quase 

toda a certeza existem trabalhadores por turnos que não estão a ser compensados 

pelos seus horários de trabalho irregulares. A reforçar esta hipótese temos ainda o 

contrato coletivo entre a Associação de Hotelaria, Restauração e similares de Portugal 

e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e 

Turismo que prevê a compensação pelo trabalho noturno, mas abrange apenas 70% do 

setor, segundo o boletim do trabalho e do emprego (Boletim do Trabalho e do 

Emprego nº 15, 2017-04-22) 

A lei em vigor regula matérias de segurança, de descanso, de remuneração e de acesso 

a exames de saúde para os trabalhadores noturnos. Contudo, não garante a proteção e 

compensação dos trabalhadores em atividades que pela sua natureza se 

desempenhem preferencialmente à noite, ficando os trabalhadores destas atividades 

sujeitos à existência de cobertura de um Instrumento de Regulamentação Coletiva de 

Trabalho para a sua empresa. Também não é tido em conta o maior desgaste 

provocado pelo trabalho noturno, ao não limitar a jornada semanal nem colocar um 

limite de idade para o trabalho noturno.     

Em suma, se tivermos em conta os fatores tecnológicos (Uber e empresas/plataformas 

equiparadas), os fatores económicos (escassez de emprego e embaratecimento do 

trabalho), fatores sociais (baixa taxa de sindicalização e um acordo de concertação 

social favorável ao empregador) e culturais (uma exigência dos consumidores cada vez 

maior), temos aqui algumas pistas para o aumento do número de trabalhadores por 

turnos. 

Levando em conta o que foi exposto nos parágrafos anteriores é seguro dizer que os 

horários por turnos e noturnos são uma realidade cada vez mais presente na vida dos 

portugueses. É natural então que haja cada vez mais literatura científica a ser 

produzida nesta área. Isto significa que a comunidade académica está alerta para o 

fenómeno, resta saber se os próprios trabalhadores o estão. O grau de alerta dos 

trabalhadores é fundamental porque numa democracia o papel dos políticos é 

                                                      

acordo de empresa (celebrado entre associação sindical e uma empresa), são negociais. A portaria de 
extensão ou a portaria de condições de trabalho são não negociais (Artigo 2º lei nº 7/2009-02-12).  
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encontrar respostas para os anseios dos cidadãos, mas os temas só entram na agenda 

pública se, em primeiro lugar, os grupos atingidos tiverem consciência da sua situação 

e, em segundo lugar, fizerem chegar aos órgãos de poder as suas preocupações. Seja 

através do sindicato do seu setor, seja por carta direta ao parlamento.  
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2. Efeitos doTrabalho por Turnos na Saúde 

Pode dizer-se que os efeitos do trabalho por turnos se dividem em duas grandes 

categorias: os efeitos na saúde física e psicológica; e os efeitos na vida social e familiar. 

Sendo que os efeitos na saúde se verificam sobretudo nos trabalhadores sujeitos ao 

horário noturno ou naqueles que começam a laborar muito cedo na manhã (Silva I. S., 

2012, p. 123), e os efeitos na vida social e familiar verificam-se mais nos trabalhadores 

que fazem serão e fim de semana. Sublinha-se que numa empresa a laborar num 

sistema contínuo (24 horas por dia/7 dias por semana), como se verifica no estudo de 

caso desta dissertação, acumulam-se os efeitos na saúde com os efeitos na vida social 

e familiar.  

Os problemas de saúde que mais consistentemente têm sido conotados com o 

trabalho por turnos são os problemas no sistema gastrointestinal e no sistema 

cardiovascular, e os problemas do foro psicológico (fadiga crónica, ansiedade e 

depressão). Todos estes problemas estão direta ou indiretamente ligados à questão do 

sono que é o problema central dos trabalhadores por turnos (cf. Costa, 2009, p. 27; 

Prata, 2013, p. 143). Mais recentemente os problemas oncológicos têm também sido 

relacionados com o trabalho por turnos, especialmente o trabalho noturno. De tal 

maneira que a Organização Mundial da Saúde considerou o trabalho por turnos como 

um provável cancerígeno (Gu, 2015, p. 241; Cherrie, 2017, p. 1; Crawford, 2017, p. 1). 

 

2.1. No sono 

O sono, basicamente, é constituído por sono REM (Rapid Eye Movement) e sono não-

REM, sendo este último dividido em 4 fases. Em cada ciclo de sono (90 minutos) vamos 

alternando entre sono REM e sono não-REM (Silva I. S., 2012, p. 122). O sono não-REM 

é essencial para a recuperação física enquanto o sono REM é essencial para a 

recuperação psicológica (Costa G. , 1996, p. 10). 

Um americano típico passa 7,5 horas na cama e dorme apenas 6,1 horas, é menos uma 

hora que em 1970 e duas a três horas menos que em 1900 (D. S. Lauderdale et al apud 

Lieberman, 2015, p. 305). É um padrão de sono que só foi estabelecido pela revolução 

industrial, um sono único, sem interrupções e sem sestas. Relatórios sobre os hábitos 
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de sono de caçadores-recolectores indicam que os nossos antepassados faziam sestas 

todos os dias e, regra geral, dormiam mais do que nós. Um normal caçador-recolector 

hazda acorda pelas 6h:30m, faz uma sesta de uma ou duas horas a meio do dia e deita-

se pelas 21h:00m. Com a revolução industrial tivemos acesso a luzes, rádio e 

programas de televisão que nos mantêm acordados e encorajam a privação do sono. 

Independentemente das causas, dormimos menos e 10% da população dos países 

desenvolvidos sofrem regularmente de insónias graves. A privação de sono 

dificilmente nos mata, mas impede o cérebro de funcionar devidamente e o corpo de 

manter-se saudável. Quando dormimos o corpo segrega a hormona do crescimento 

que estimula a reparação das células e a função imunitária, mas quando esse fluxo é 

interrompido aumenta a produção de cortisol. Níveis permanentemente elevados de 

cortisol, aumentam a vigília levando o açúcar para o sangue, isso é útil para nos 

levantarmos de manhã ou para fugir do perigo, mas níveis de cortisol elevados por um 

longo período, reprimem a imunidade, interferem com o crescimento e aumentam o 

risco de diabetes tipo 2. Também promove a obesidade, porque, se o corpo em 

descanso faz aumentar os níveis da hormona leptina (que suprime o apetite) e baixar 

os da hormona grelina (que estimula o apetite), com a privação contínua do sono 

acontece o contrário, subida dos níveis de grelina e descida dos níveis de leptina, 

indicando ao cérebro um estado de fome mesmo que estejamos bem nutridos. Para 

agravar a situação, os alimentos ricos em hidratos de carbono são aqueles que uma 

pessoa em privação de sono mais deseja. 

A era industrial muda os padrões de sono dos seres humanos e, ironicamente, dormir 

bem parece tornar-se um privilégio dos mais abastados. Isso parece explicar-se porque 

para quem se debate para subsistir, as tensões do dia-a-dia e a falta de sono levam a 

um círculo vicioso, pois o stresse inibe o sono e o sono insuficiente aumenta o stresse 

(Lieberman, 2015, p. 308).   

O problema do sono é ainda mais agravado agora com o trabalho por turnos, pela 

sociedade aberta 24 horas. Não é apenas um problema de sonos trocados. É uma 

questão de qualidade do sono (Costa I. , 2009, p. 37; Prata, 2013, p. 149; Akerstedt T. , 

1990, p. 68). Por fatores externos (ruído, luminosidade, ou compromissos familiares), 

mas também por fatores biológicos, o sono diurno tem uma duração reduzida e uma 
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qualidade inferior. O senso comum diz que um adulto saudável deve dormir 

aproximadamente 8 horas por dia e a ciência confirma-o. Já o trabalhador noturno, 

seja em regime fixo ou rotativo, tende a ter esse período reduzido em 3 a 4 horas 

quando dorme durante o dia. A qualidade do sono é igualmente reduzida com relatos 

de fragmentação maior e menor recuperação. Estas consequências resultam de uma 

redução da fase 2 do sono e do sono REM e têm como consequência uma menor 

recuperação da fadiga física. Por outro lado, e ao contrário do que o senso comum 

indicaria, os trabalhadores do horário matutino, principalmente aqueles que iniciam a 

sua atividade mais cedo, também apresentam problemas relacionados com o sono. 

Neste caso, porém, a redução verifica-se nas fases 3 e 4 do sono não-REM, o sono 

profundo e a fase dos sonhos, o que afeta o bem-estar psicológico (Costa G. , 1996, p. 

10). Este problema podia ser resolvido com o deitar mais cedo, porém, acontece que 

muitas vezes os indivíduos não são capazes de adormecer deitando-se mais cedo e por 

isso desistem e deitam-se no horário normal. 

Os trabalhadores dormem menos durante o dia por motivos exógenos (ruído, 

luminosidade e compromissos familiares), mas também não dormem bem se sujeitos a 

um horário de trabalho que se inicia muito cedo de manhã. Este segundo caso já é 

mais difícil de explicar pelo excesso de luminosidade ou pela necessidade de levar os 

filhos à escola. Então tem de existir uma razão endógena para o trabalhador 

apresentar problemas de sono em duas situações tão distintas. Naturalmente que essa 

razão existe e foi identificada de forma bastante consensual no meio académico com a 

assincronia entre os ritmos circadianos11 e os ritmos de trabalho (Costa I. , 2009, p. 40). 

Dormir de dia e trabalhar de noite é realizar tarefas contra o ciclo biológico normal, daí 

que mesmo em contexto laboratorial (onde se protege o sono das influências do meio 

externo que sejam suscetíveis de o perturbar) o sono diurno tenha uma menor 

duração (Akerstedt T. , 1990, p. 69). 

                                                      

11 Ritmo circadiano (do latim circa dies) é regulado pelo núcleo supraquiasmático que se localiza no 
hipotálamo e tem uma produção hormonal que afeta o sono-vigília, a digestão e a temperatura 
corporal, por exemplo. Para identificar o ritmo circadiano de um indivíduo são precisas várias medições, 
durante o trabalho, durante o lazer e durante o sono. Por uma questão prática os investigadores 
costumam optar por medir a temperatura oral ou por analisar a composição da urina (Legnaioli, 2020).   
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Os padrões cíclicos são detetados em quase todos os seres vivos e é provável que eles 

até sejam parte do processo de seleção das espécies. Assim, é cientificamente válido 

que se diga que os seres vivos possuem um relógio biológico que lhes permite não só 

reagir aos estímulos ambientais como antecipá-los (Smith et al. apud por Silva, 2012, p. 

69). Nos humanos, por exemplo, é comum uma subida de temperatura e o aumento 

dos níveis de cortisol nas últimas etapas do sono, mas também é com esta subida de 

temperatura que há um aumento da probabilidade de acordar demasiado cedo 

quando o trabalhador dorme de dia (Akerstedt T. , 1990, p. 68). Isto acontece porque a 

inversão abrupta do sono-vigília não permite ao corpo adaptar-se e assim os níveis de 

cortisol aumentam, e a temperatura corporal sobe numa hora a que ainda estamos 

acordados ou acabamos de adormecer. Outros fatores, como a luz, podem ajudar o 

corpo a adaptar-se ao novo horário e por isso é importante que haja uma boa 

iluminação dos locais onde é realizado o trabalho noturno. Apesar da capacidade do 

corpo humano se adaptar, mesmo no final de uma semana de trabalho noturno não é 

possível relatar uma adaptação mais do que marginal dos níveis de cortisol, ritmo 

cardíaco ou tensão arterial (Akerstedt T. , 1990, p. 68).  

Os dados relativos as estas pequenas variações hormonais e os dados que suportam 

um maior tempo de sono entre os trabalhadores que fazem o turno noturno 

permanente vão levar a que se formem duas correntes entre os investigadores que se 

dedicam ao estudo dos horários de trabalho por turnos. De um lado ficam os que 

defendem que se deve apostar em rotação lenta (um mês seguido de trabalho 

noturno, por exemplo) que permita ao organismo adaptar-se à inversão do sono-

vigília. Do outro lado, ficam aqueles que consideram que a adaptação nunca será total 

já que o resto da sociedade não vive dessa maneira e, portanto, nas folgas o 

trabalhador vai sempre voltar ao horário normal de sono. E isto é especialmente 

relevante para o trabalhador cujo cônjuge tenha um horário diurno. Dado que é muito 

difícil conseguir uma total adaptação ao horário noturno, o melhor é apostar numa 

escala de rotação rápida, nunca com mais de 3 noites seguidas, de maneira a que a 

recuperação seja mais fácil. Existe até quem afirme que há pessoas que simplesmente 

não são capazes de lidar com um horário que inclua trabalho noturno, é o que se 

chama “síndrome de mal adaptação ao trabalho por turnos” (Neto, 2014, p. 21). 
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Os problemas de sono mais frequentemente relatados pelos trabalhadores por turnos 

são a insónia e a sonolência diurna (Akerstedt T. , 2003, p. 89). A insónia caracteriza-se 

por dificuldade em iniciar ou manter o sono, sono não recuperador, sono de curta 

duração, apesar de existirem condições adequadas para um bom descanso (Colten, 

2006, pp. 75-76). Ela pode caracterizar-se por insónia primária ou secundária, sendo 

que a primária é um fenómeno de longa duração e não está associada ao stresse do 

dia a dia e a secundária é provocada por stresse, depressão ou por medicamentos 

(Carvalho A. P., 2016, p. 9).  

Os distúrbios do sono estão intimamente ligados com o trabalho por turnos, assim 

como a saúde psicológica está com a qualidade do sono. 

 

2.2. Na Saúde Psicológica 

A saúde psicológica é uma das áreas que dispõe de menos produção científica que a 

relacione com o trabalho noturno (Silva I. S., 2012, p. 131; Wedderburn, 2000, p. 29). 

As queixas mais comuns são as cefaleias, astenia matinal, depressão, ansiedade, 

irritabilidade, disforia e fadiga crónica. Todas elas são bastante comuns e, muitas 

vezes, multifatoriais, o que torna bastante difícil associá-las ao horário de trabalho. 

Todavia, existem algumas evidências que os trabalhadores por turnos, especialmente 

aqueles que laboram durante a noite, apresentam uma maior incidência de 

perturbações neuróticas (Silva I. S., 2012, p. 131). A indicar precisamente isso, Isabel 

Silva cita um estudo de Giovanni Costa e colaboradores (1981) em que se analisa uma 

amostra de 573 operários da indústria têxtil do sexo masculino. Os resultados desse 

estudo indicaram que a incidência de perturbações neuróticas foi mais elevada entre 

os trabalhadores do turno noturno fixo, com 64,4% a indicarem ter enfrentado 

episódios de ansiedade e depressão contra 22,1% entre os trabalhadores no sistema 

8x3 e 3,9% entre os trabalhadores em horário diurno. Com uma amostra constituída 

exclusivamente por mulheres, existe também um estudo que atesta uma maior 

prevalência de sintomas de depressão e de privação de sono entre as enfermeiras do 

grupo noturno (Ruggiero, 2003, p. 440). Este mesmo estudo não encontra diferenças 

significativas entre os grupos no que respeita aos níveis de ansiedade e de fadiga 
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crónica. A autora ressalva, contudo, que o facto de estas enfermeiras trabalharem em 

turnos de doze horas e não oito pode atenuar as diferenças já que a jornada mais 

longa é mais cansativa seja qual for o horário. 

A ansiedade é a perturbação neurótica mais comum, atingindo 16,5% da população 

portuguesa (Almeida, 2013, p. 28). “A ansiedade pode manifestar-se no pensamento, 

fisiologia e conduta, traduzindo-se em preocupação, incapacidade de tomar decisões, 

falta de concentração, sensação de insegurança e sentimento de inferioridade (…). 

Internamente, ocorrem várias alterações neurofisiológicas como palpitações, tensão 

arterial elevada, tensão muscular, sensação de fadiga e vulnerabilidade do sistema 

imunitário. A nível comportamental, verificam-se algumas reações como comer pouco 

ou em excesso, abuso de tabaco, álcool, fármacos ou drogas (…) com reflexos no 

rendimento pessoal de cada indivíduo” (Carvalho A. P., 2016, p. 12). 

A depressão caracteriza-se por perda de interesse, tristeza, sentimentos de culpa, 

baixa autoestima e redução da capacidade de concentração. Em Portugal a depressão 

atinge 7,9% da população (Carvalho Á. , 2013, p. 8), um número ligeiramente abaixo da 

média dos países que pertencem à Organização Mundial de Saúde, 5,1% entre as 

mulheres e 3,6% entre os homens  (Carvalho Á. , 2013, p. 5). 

A dificuldade no campo das doenças psicológicas é que elas tanto podem ser causa 

como consequência umas das outras. Por exemplo, a privação de sono pode levar, no 

longo prazo, a episódios de depressão e ansiedade. Mas o contrário também é válido, 

uma pessoa com depressão apresenta dificuldade em dormir, uma pessoa com 

ansiedade também. Além disso, é comum que à sintomatologia depressiva se acumule 

a de ansiedade.  

 

2.3. No Sistema Gastrointestinal 

A literatura científica tem dificuldade em associar o trabalho por turnos a um estilo de 

vida menos saudável. Ainda não se definiu uma tendência clara quanto à proporção de 

fumadores, maior consumo de álcool, mais recurso a cafeína e uma alimentação 

menos saudável (Kivimaki, 2001, p. 4). O tabaco é muitas vezes utilizado para ajudar a 

lidar com o stresse do trabalho. Mais do que a necessidade de mais uma dose de 
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nicotina, é a possibilidade de fazer mais um intervalo que leva os trabalhadores a ir 

fumar outro cigarro. O consumo de álcool tem numerosos catalisadores que podem 

ter a ver com a ocupação profissional, mas também podem estar relacionados 

exclusivamente por fatores emocionais e genéticos. Intuitivamente seriamos levados a 

pensar que o consumo de cafeína é mais elevado entre os trabalhadores noturnos, de 

maneira a se manterem acordados, mas tal não está ainda suportado pela literatura 

científica. A alimentação no turno da noite é, geralmente, feita à base de sanduiches 

porque as cantinas não funcionam durante a noite e, devido ao desajustamento do 

ritmo circadiano, nem todos os trabalhadores têm fome durante a noite. Durante a 

noite há uma desativação do sistema digestivo e, por isso, algumas refeições podem 

ser muito bem toleradas durante o dia e de noite não (Costa I. , 2009, p. 43). Na 

questão da alimentação já existem mais algumas evidências da relação com o trabalho 

noturno. Giovanni Costa fala numa redução da qualidade da comida ingerida, 

recorrendo-se mais a snacks, pratos pré-preparados e comida fria no lugar de refeições 

quentes (Costa G. , 2010, p. 115). 

Embora os hábitos alimentares entre os trabalhadores por turnos estejam mal 

estudados, as perturbações gastrointestinais desses mesmos profissionais estão 

relativamente bem analisadas. As queixas mais comuns são alterações no apetite, azia, 

obstipação, flatulência e dores no estômago (Costa G. , 2010, p. 116; Knutsson A. , 

2003, p. 103). E apesar de os problemas que aqui se apontam serem comuns na 

população geral, eles têm uma incidência maior entre os trabalhadores por turnos. De 

acordo com Giovanni Costa, a incidência deste tipo de problemas entre os 

trabalhadores que efetuam trabalho noturno, seja em regime fixo ou alternado, fica 

entre 20 e 75%. Entre os trabalhadores que não efetuam trabalho noturno, ainda que 

façam turnos, a incidência destes problemas situa-se entre os 10 e os 25% (Costa G. , 

1996, p. 10). Ainda segundo o mesmo autor, muitos destes problemas, se ignorados, 

podem levar a doenças mais graves como as úlceras pépticas e a gastrite crónica. 

Um estudo de Giovanni Costa (1981), citado por Isabel Silva (2012, p. 136), revelou 

uma incidência significativamente maior de úlceras pépticas e gastroduodenites entre 

os trabalhadores que desempenham trabalho noturno. O pessoal do horário diurno 

apresentou uma incidência de 7,9%, o sistema de dois turnos (sem trabalho noturno) 
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12,3%, o horário fixo noturno 31,3% e o sistema de 3 turnos 48,6%. Também o estudo 

de Kose Segawa e colaboradores (1987), que observou durante 4 anos uma amostra de 

11657 trabalhadores, tendo os mesmos sido submetidos a exames de despiste e de 

confirmação do diagnóstico, registou uma incidência de úlceras gástricas e do duodeno 

que entre os trabalhadores noturnos é em dobro: os trabalhadores noturnos 

registaram um impacto de 2,38% da úlcera gástrica e de 1,37% da úlcera do duodeno, 

ao passo que os trabalhadores diurnos registaram 1,03% e 0,69%, respetivamente. O 

mesmo estudo registou também que entre os ex-trabalhadores por turnos 1,52% já 

sofreu de úlceras gástricas e 0,62% de úlceras do duodeno (Segawa, 1987, p. 451). 

A obesidade é uma doença que tem também maior prevalência nos trabalhadores 

noturnos (Costa G. , 2010, p. 115; Lowden, 2010, p. 155), está relacionada com os 

hábitos de alimentação e com a dessincronização entre horários de refeição e o relógio 

biológico. Um estudo de Karlsson e associados, com uma amostra de 27485 

trabalhadores de vários setores, citado por Lowden (2010, p. 155), indica que os 

trabalhadores noturnos apresentam níveis mais elevados de triglicéridos e níveis mais 

baixos de lípidos de alta densidade12, além da já mencionada obesidade. Lowden 

(2010, p. 156) cita também um outro estudo que registou um aumento do índice de 

massa corporal13 maior – mais 0,12/ano – entre os trabalhadores noturnos. A 

correlação entre o trabalho noturno e o aumento de peso tem sido largamente 

documentada, os motivos para isso acontecer é que não estão claramente 

identificados. Tal como já se referiu anteriormente, pode estar relacionado com a 

qualidade da alimentação e com a menor disposição do corpo para digerir os 

alimentos durante a noite. Provavelmente será uma combinação dos dois. 

Independentemente do que a provoca, a obesidade é um catalisador de muitos outros 

problemas. A diabetes é um deles, assim como as doenças do sistema cardiovascular, 

das quais falaremos no próximo ponto. Com o trabalho por turnos, verifica-se uma 

maior intolerância à glucose e mais resistência à insulina por parte do organismo, de 

                                                      

12 Lípidos de alta densidade (HDL) são necessários para evitar a esclerose arterial e problemas do 
sistema cardiovascular a ela associados (Thanassoulis, 2019). 
13 Peso a dividir por altura ao quadrado. A zona saudável é entre 18 e 25. 
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tal maneira que a incidência de diabetes tipo 2 é de quase o dobro da população geral 

entre os trabalhadores noturnos (Costa G. , 2010, p. 116). 

 

2.4. No Sistema Cardiovascular 

Mais do que todas as maleitas analisadas até agora, as doenças do sistema 

cardiovascular são comuns e multifatoriais. Por isso, apesar de a maioria dos autores 

reconhecer uma relação entre doenças cardiovasculares e o trabalho por turnos, o 

assunto ainda carece de investigação (Knutsson A. a., 2000, p. 368). 

Apesar das limitações mencionadas a revisão da literatura feita por Knutsson e Boggild 

(2000, p. 355), que analisou 17 estudos epidemiológicos sobre o trabalho por turnos e 

desordens cardiovasculares, estima que haja um risco de doença cardiovascular 40% 

superior entre os trabalhadores por turnos, sejam homens ou mulheres. Tem sido 

também detetada uma maior prevalência de fumadores entre os trabalhadores por 

turnos, além de um número maior de cigarros consumidos por dia. Também é mais 

provável que um trabalhador noturno comece a fumar. Mais recentemente tem sido 

apontado um maior número de casos de arteriosclerose e uma maior variação do 

ritmo cardíaco entre os trabalhadores por turnos (Costa G. , 2010, p. 116). 

Apesar de os fatores suscetíveis de causar confusão serem conhecidos, as amostras 

nos estudos sobre a relação entre doença cardiovascular e trabalho por turnos 

continuam a sofrer sempre de algum enviesamento. O caso mais comum é o fator 

idade, que por si mesmo já aumenta o risco de doença cardiovascular, mas não se 

costuma ver um grande aumento da doença entre os trabalhadores noturnos com 

mais idade devido ao “efeito trabalhador saudável” (Costa G. , 2010, p. 116). Este 

fenómeno chama-se assim porque, com o passar dos anos, os trabalhadores com 

maiores problemas de saúde vão desistindo de fazer turnos, ficando assim os mais 

saudáveis. 

No estudo de Knutsson e colaboradores (1986), citado por Isabel Silva (2012, p. 141), 

recolheu-se informação sobre dados biográficos, história ocupacional, sintomatologia 

cardiovascular e hábitos de tabagismo. A amostra foi composta por 504 trabalhadores 

do sexo masculino, dos quais 394 trabalhavam num sistema de três turnos e os 
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restantes no horário normal. Todos foram acompanhados ao longo de 15 anos. 

Quando se comparou os dois grupos sem ter em conta o tempo de exposição ao 

trabalho por turnos, o risco relativo a acidentes cardiovasculares não foi significativo. 

Todavia, quando se considera o tempo de exposição, verifica-se que o risco aumenta 

na mesma medida que o tempo de exposição. A exceção verificou-se apenas nos 

trabalhadores com mais de 20 anos de exposição, facto que os autores atribuem ao já 

mencionado “efeito trabalhador saudável”. 

Mais recentemente, foi conduzido um estudo no Japão em que observaram 17649 

homens dos quais 864 faziam trabalho noturno permanente e 2011 faziam turnos 

rotativos, os restantes trabalhavam de dia. Comparados com os do horário diurno, os 

trabalhadores em horário rotativo apresentaram menor prevalência de hipertensão 

(10,8% contra 12,5%), maior percentagem de fumadores (59,3% contra 55,4%) e mais 

casos de stresse reportados (32,1 % contra 25,8%). Entre as doenças do sistema 

cardiovascular, este estudo identificou um risco elevado de cardiopatia isquémica14 

entre os trabalhadores do turno rotativo, mesmo depois de ajustamento de vários 

fatores de risco (Fujino, 2006, p. 130). 

Em conclusão, está estabelecido que o trabalho por turnos tem relação com o 

aparecimento de doenças relacionadas com o sistema cardiovascular, mas não se 

identificou ainda o que é que explica essa relação. Sabe-se que os trabalhadores 

noturnos são mais propensos à obesidade, consumo de tabaco e álcool, mas não se 

consegue estabelecer, sem margem para dúvidas, uma explicação para a maior 

prevalência de doenças cardiovasculares. Além disso, o desequilíbrio esforço-

recompensa (que pode ser exemplificado por uma exigência elevada no desempenho 

contra uma compensação reduzida) pode resultar num estado de stresse emocional 

que é um catalisador de doenças cardíacas (Silva I. S., 2012, p. 143).      

2.5. Doença Oncológica 

Do ponto de vista clínico, a associação entre o trabalho noturno e o desenvolvimento 

de qualquer tipo de cancro tem uma lógica interna. A melatonina é o principal 

                                                      

14 A cardiopatia isquémica é uma limitação do fluxo de sangue que chega ao coração através das 
coronárias (Negrão, 2020) 
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marcador do ritmo circadiano. Considera-se que essa hormona tem efeitos 

antitumorais tais como a atividade antioxidante, efeitos anti-inflamatórios e reforço do 

sistema imunitário. Também está associada a benefícios para o sistema cardiovascular 

com reforço da função endotelial15, mantém a homeostase do metabolismo e reduz a 

inflamação. A exposição à luz durante a noite suprime a produção de melatonina e 

perturba o ritmo circadiano. Deste ponto de vista, existem evidências significativas de 

que o trabalho noturno desempenha um papel relevante no desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, cancro e, em última análise, na mortalidade (Gu, 2015, p. 

242). 

Do ponto de vista da análise estatística, a correlação entre o trabalho noturno e o 

desenvolvimento de cancro não é muito clara. Até ao ano de 2007, ano em que a 

Organização Mundial de Saúde considerou o trabalho noturno como provável 

cancerígeno, a ciência parecia estar a estabelecer uma relação consistente entre as 

duas variáveis. A revisão da literatura feita por Isabel Silva (2007, p. 136), na sua tese 

de doutoramento, levou-a a afirmar: “Em suma, há um acumular de evidência no 

sentido de suportar a relação entre risco de cancro (especialmente cancro da mama) e 

certos fatores ambientais, como é o caso do trabalho noturno”. Mais recentemente 

tem-se colocado a hipótese de a relação entre trabalho noturno e cancro apenas 

existir como efeito colateral ou mesmo não existir (Cherrie, 2017, p. 6). Apesar de 

existirem estudos que não encontram uma incidência estatisticamente significativa de 

casos de cancro entre os trabalhadores por turnos, isso apenas acontece quando se 

juntam todos os tipos de cancro. Quando se analisam os casos um a um, é possível ver 

que há evidência consistente nos casos de cancro do pulmão, do cólon e sobretudo da 

mama (Gu, 2015, p. 246; Jia, 2013, p. 200; Hansen J. a., 2012, p. 554). 

O cancro da mama aparenta ser o caso mais estudado e no conjunto dos textos 

analisados – um estudo de caso, dois estudos transversais e quatro revisões de 

literatura – observa-se que há concordância na identificação de uma associação 

positiva entre trabalho noturno e cancro da mama, embora uns apresentem maior 

                                                      

15 Sistema de células que, entre outras funções, facilita a circulação sanguínea e ajuda o crescimento do 
músculo cardíaco em caso de acidente vascular (Dicionários Porto Editora, 2020) 



50 
 

grau de evidência do que outros (Cherrie, 2017, p. 6; Jia, 2013, p. 200; Gu, 2015, p. 

246; Silva I. M., 2007, p. 136; Hansen J. a., 2012, p. 554; Hansen, 2001, p. 75). Os 

mesmos autores também concordam que existe um risco crescente consoante o 

tempo de exposição ao trabalho noturno. Além disso, são apresentadas duas 

explicações para este fenómeno: a primeira é a supressão da melatonina que afeta a 

homeostase do sistema imunitário e por isso, no longo prazo pode levar ao 

desenvolvimento de diversas maleitas, entre elas o cancro da mama; a segunda 

explicação prende-se com os hábitos de vida dos trabalhadores por turnos serem 

menos saudáveis. Como já se mencionou em capítulos anteriores, os trabalhadores 

noturnos consomem mais cafeína, mais tabaco, mais álcool e alimentam-se pior. Todos 

estes fatores impulsionam o aparecimento de variados problemas de saúde. 

 

2.6. Considerações Finais 

De todos os problemas de saúde analisados nos pontos anteriores, o sono é aquele 

que indiscutivelmente está associado ao trabalho por turnos, não só no trabalho que é 

efetuado de noite, mas também naquele que tem início muito cedo na manhã. Todos 

os estudos analisados atribuem uma perda de duas a quatro horas de sono por dia aos 

trabalhadores por turnos. Além da inequívoca conexão entre trabalho por turnos e 

desordens do sono, a ligação entre os problemas do sono e posteriores distúrbios 

psicológicos está também bem estabelecida. Todavia, neste último caso existem 

também fatores suscetíveis de causar confusão porque a insónia, por exemplo, é ao 

mesmo tempo causa e consequência da depressão.  

Em relação aos estudos sobre os hábitos alimentares e de saúde ainda não há um 

consenso científico. Quanto à alimentação, há consistência nos resultados científicos, 

mas no consumo de álcool e tabaco não. Geralmente, associa-se o trabalho noturno a 

maior consumo de hidratos de carbono e a uma desativação do sistema digestivo que 

leva a que os alimentos não sejam bem absorvidos. Os maus hábitos alimentares 

associados à assincronia do ritmo circadiano, que por sua vez desencadeia uma 

desregulação do sistema hormonal, são impulsionadores de doenças dos sistemas 

gastrointestinal e cardiovascular. Provavelmente, alguns tipos de cancro também são 
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mais comuns nos trabalhadores por turnos, embora a associação não seja tão forte 

como nos casos anteriores. 

A reforçar a ideia da fraca dieta dos trabalhadores noturnos, está a maior prevalência 

de obesidade entre os trabalhadores do horário noturno que, tal como o sono, é causa 

de numerosos problemas de saúde. É um problema premente da população geral e é 

incrementado ainda pelo trabalho noturno. Além da obesidade, as úlceras pépticas são 

outro problema do sistema gastrointestinal que está bem estudado e positivamente 

associado com o trabalho noturno. 

O sistema cardiovascular, tal como o sistema gastrointestinal, é afetado pela 

obesidade e pela dieta mais pobre associada ao horário de trabalho noturno. Esta 

declaração é suportada pelos estudos já mencionados que identificaram 

consistentemente uma maior prevalência de cardiopatia isquémica nos trabalhadores 

noturno. Além disso, os maiores níveis de colesterol mau (ou de lipoproteínas de baixa 

densidade - LDL) são potenciadores da também mencionada arteriosclerose.  

A disrupção do sistema circadiano pode também estar associada a doenças como a 

diabetes tipo 2 e a problemas no sistema reprodutivo da mulher. Da revisão da 

literatura feita por Isabel Silva (2007) encontrou resultados mistos, embora haja mais 

alguma evidência de risco no caso dos abortos espontâneos e dos nascimentos 

prematuros.           

As perturbações do sistema endócrino fazem parte do argumento científico de 

associação entre trabalho noturno e o cancro. Apesar da sua lógica interna, o 

argumento carece de prova empírica, pelo menos para o cancro em geral. Nos casos 

específicos do cancro da mama, do cólon-rectal e do pulmão já existe vasta 

investigação que aponta um aumento moderado da incidência destas maleitas entre 

os trabalhadores noturnos. 

Em suma, o sono é o problema central dos trabalhadores por turnos. Deste problema 

derivam todos os outros. Os problemas psicológicos porque são estimulados pela 

privação de sono e os problemas hormonais que afetam o funcionamento de todo o 

organismo.  
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3. Consequências na Vida Social e Familiar 

Ao contrário das consequências na saúde, as consequências na vida social e familiar 

são facilmente associadas aos horários de trabalho. Uma das questões iniciais desta 

dissertação prende-se com o grau de alerta dos trabalhadores em relação às 

implicações do trabalho por turnos – especialmente o trabalho noturno – na sua 

saúde. Como já se disse, os efeitos do trabalho (por turnos) na saúde são difíceis de 

relacionar com o horário de trabalho porque as doenças identificadas podem ter 

múltiplas causas. Acontece o contrário com os efeitos na vida familiar e social. As 

pessoas sabem que não vão a determinado jantar, não assistem àquele concerto e não 

veem o seu clube de futebol naquela final porque a essa hora estão a trabalhar. Assim, 

importa aqui identificar quais são os dias e as horas socialmente mais valorizadas, para 

posteriormente compensar aqueles que trabalham nesses horários. 

Figura 2: Evolução do número de pessoas a trabalhar ao serão em Portugal (2011-2019) 

 

Fonte: INE, 2019c 

Antes disso, importa ainda demonstrar a tendência de crescimento dos horários com 

trabalho ao fim de semana e ao serão com os dados do INE. Se considerarmos o 

número de pessoas que no primeiro trimestre de 2011 trabalhavam ao serão em 

comparação com o número de pessoas que fazem o mesmo horário no segundo 

trimestre de 2019 em Portugal, vemos que em 2019 trabalham mais 361 mil pessoas 
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ao serão do que em 2011. Eram 923,3 mil no primeiro trimestre de 2011 e 1,284 

milhões no segundo trimestre de 2019, um aumento de 39% (INE, 2019c). 

Se compararmos o primeiro trimestre de 2011 com o primeiro de 2013 (devido ao já 

mencionado facto de este ser o trimestre com maior taxa de desemprego do período 

em análise), vemos que, ainda assim, o número de trabalhadores em atividade ao 

serão subiu de 923,3 mil para 962,3 mil (INE, 2019c). Na tabela seguinte podemos 

observar uma redução de quase 400 mil pessoas no total da população empregada, 

entre o primeiro trimestre de 2011 e o período homólogo de 2013, ao mesmo tempo 

que a população a trabalhar ao serão cresce em 40 mil empregos (Quadro 1).  

Quadro 1: Evolução do número de pessoas de ambos os géneros a trabalhar ao serão 

segundo a população ativa total em Portugal, por trimestres e em milhares (2011-2013) 

Período de referência dos dados Total Serão 

1.º Trimestre de 2013 4354,6   962,3  22,10% 

1.º Trimestre de 2011 4775,0   923,3  19,34% 

Fonte:INE, 2019c 

 

Fenómenos semelhantes aconteceram com o trabalho ao sábado – embora este dia 

tenha sofrido uma redução do número de trabalhadores com a subida do desemprego 

– e ao domingo. O total de trabalhadores com horário ao sábado, em Portugal (Figura 

3), aumentou de 1,88 milhões para 2,15 milhões entre o primeiro trimestre de 2011 e 

o primeiro de 2019, uma subida de aproximadamente 14%. No mesmo intervalo a 

população empregada subiu de 4,75 milhões para 4,92 milhões, ou, aproximadamente 

3,5% (INE, 2019c).   

No intervalo entre o primeiro trimestre de 2011 e o primeiro trimestre de 2013, houve 

uma redução de 1,88 milhões para 1,82 milhões (3,3%, aproximadamente) no número 

de pessoas a trabalhar ao sábado (Quadro 2). No mesmo período o total da população 

empregada diminuiu de 4,78 milhões para 4,35 milhões, ou seja, aproximadamente, 

9% (INE, 2019c). Significa isto que os empregos com horário ao sábado sofreram com o 

desemprego, mas em menor escala que o geral da população ativa.  
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Figura 3: Evolução do número de trabalhadores em atividade ao sábado (2011-2019) 

Fonte: INE, 2019c 

Quadro 2: Evolução do número de pessoas a trabalhar ao sábado em Portugal, em milhares 

(2011-2013) 

Período de referência dos dados Total Sábado 

1.º Trimestre de 2013 4354,6 1815,5 

4.º Trimestre de 2012 4437,1 1849,9 

3.º Trimestre de 2012 4564,4 1881,7 

2.º Trimestre de 2012 4602,7 1927,8 

1.º Trimestre de 2012 4583,3 1811,2 

4.º Trimestre de 2011 4632,5 1866,3 

3.º Trimestre de 2011 4753,5 1905,4 

2.º Trimestre de 2011 4799,4 1904,5 

1.º Trimestre de 2011 4775 1883,4 

Fonte: INE, 2019c 

Desde o primeiro trimestre de 2011 até ao de 2019, a população a trabalhar ao 

domingo aumentou de 925 mil para 1,16 milhões (Figura 4), um aumento de 

aproximadamente 25%. O total da população empregada aumentou 3,5% no mesmo 

intervalo, como já se disse.  
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Figura 4: Evolução do número de pessoas a trabalhar ao domingo em Portugal, em milhares 

(2011-2019) 

 

Fonte: INE, 2019c 

Quadro 3: Evolução do número de pessoas a trabalhar ao domingo em Portugal, em milhares 

(2011-2013) 

Período de referência dos dados Total Domingo 

1.º Trimestre de 2013 4354,6 964,0 

4.º Trimestre de 2012 4437,1 976,2 

3.º Trimestre de 2012 4564,4 1005,3 

2.º Trimestre de 2012 4602,7 1005,4 

1.º Trimestre de 2012 4583,3 937,7 

4.º Trimestre de 2011 4632,5 971,4 

3.º Trimestre de 2011 4753,5 1014,2 

2.º Trimestre de 2011 4799,4 962,7 

1.º Trimestre de 2011 4775,0 924,6 

Fonte: INE, 2019c 
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No período em que o desemprego mais aumentou, o número de pessoas a trabalhar 

ao domingo aumentou de 925 mil para 964 mil (4,2%), entre o primeiro trimestre de 

2011 e o primeiro de 2013 (Quadro 3). 

Ao analisar cada um dos gráficos podemos reparar que todos os horários têm uma 

evolução que é pouco sensível às flutuações do nível de desemprego. Este fenómeno 

poderá estar relacionado com a maior viabilidade das empresas que precisam de 

recorrer a horários de trabalho por turnos, ou com o embaratecimento do trabalho 

fora do horário normal proporcionado pelas sucessivas revisões do código do trabalho. 

Deste assunto trataremos mais adiante.  

 

3.1. Horários Socialmente Valorizados 

Apesar de os horários irregulares estarem em crescimento, a sociedade ainda funciona 

maioritariamente de segunda a sexta e no período diurno. Nas escolas as reuniões de 

pais são marcadas ao final da tarde, os eventos desportivos são ao fim de semana e os 

convívios com a famílias ou amigos são marcados ao fim de semana para conseguir 

reunir o maior número de pessoas possível. Assim, não é de admirar que os 

trabalhadores por turnos valorizem as folgas ao fim de semana. As pessoas não 

convivem só com colegas de trabalho e, sobretudo, a sociedade como um todo não é 

um sistema que funcione 24 horas por dia/7 dias por semana. A última sessão do 

cinema pode começar à primeira hora da manhã, o restaurante de fast food pode estar 

aberto toda noite e algumas discotecas podem estar abertas todos os dias. Mas a 

escola não vai fazer a reunião de pais ao início da manhã, os concertos ou as peças de 

teatro não vão ser ao início da tarde e a discoteca só vai ter gente no fim de semana. 

Por isso, é normal que a literatura científica não tenha encontrado diferenças 

significativas entre os horários de convívio que os trabalhadores por turnos mais 

valorizam e aqueles que são valorizados pelos trabalhadores do horário normal (Baker, 

2004, p. 308; Craig, 2014, p. 711). Deve-se ressalvar, contudo, que o estudo de Baker e 

colaboradores (2004) encontrou por parte dos trabalhadores por turnos maior 

flexibilidade quanto aos horários de trabalho. A amostra do estudo era composta por 

220 trabalhadores, metade dos quais trabalhava no horário normal. A ambos os 
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grupos foi pedido que indicassem os períodos que preferem para realizar as atividades 

relacionadas com: trabalho, família, vida social e lazer. Se nos casos da família, vida 

social e lazer as respostas foram as mesmas nos dois grupos, já em relação ao horário 

de trabalho foi encontrada uma maior flexibilidade entre os trabalhadores por turnos. 

Esta maior tolerância para horários irregulares era mais evidente entre os 

trabalhadores sujeitos ao sistema rotativo há mais tempo. 

Existem estudos que indicam que alguns pais podem escolher os turnos de fim de 

semana ou o turno da noite à semana porque isso facilita o acompanhamento dos 

filhos nas atividades escolares. Contudo, o trabalho ao fim de semana prejudica o 

tempo de lazer em família que é essencial para a qualidade do relacionamento 

familiar. Além disso, escolher um horário para facilitar o acompanhamento dos filhos 

significa que o outro elemento do casal não o pode fazer. Então, os horários do casal 

poderão estar dessincronizados e isso significará um menor tempo de lazer em casal e 

consequentemente menor satisfação no relacionamento (Craig, 2014, p. 711).  

Em suma, os trabalhadores em horários irregulares valorizam os mesmos períodos de 

lazer e de convívio, embora demonstrem uma maior flexibilidade que os trabalhadores 

do horário normal. O trabalho ao fim de semana e ao final da tarde é aquele que mais 

transtorno traz porque, embora possa permitir um melhor acompanhamento dos 

filhos na vida escolar, coloca o trabalhador numa situação de indisponibilidade 

frequente para o convívio com amigos e familiares, além de diminuir o tempo de lazer 

comum com cônjuge e filhos em simultâneo (Costa D. e., 2018, p. 110). Há fortes 

evidências de um impacto negativo na vida social porque, embora a população que 

trabalha em horários irregulares esteja em crescimento, a sociedade ainda se organiza 

partindo do pressuposto que se trabalha de segunda a sexta e durante o dia. 

 

3.2. Horários com Maior Impacto na Vida Social e Familiar 

A literatura científica tem identificado os horários da tarde e aqueles com trabalho ao 

fim de semana como os mais prejudiciais à vida familiar e social. O horário noturno 

está associado à diminuição da satisfação conjugal (Costa D. e., 2018, p. 119), mas em 

compensação parece permitir uma dedicação maior ao cuidado dos filhos (Wight, 
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2008, p. 251). Estes resultados condizem com as respostas dadas pelos trabalhadores 

quanto aos horários de descanso mais valorizados. 

Quanto ao horário da tarde existem algumas nuances que vale a pena referir. Este 

turno prejudica o tempo em família e em casal, mas em certos casos (quando se 

começa a trabalhar depois dos filhos chegarem da escola) pode até aumentar a 

quantidade de tempo que o trabalhador passa com o filho (Gracia, 2015, p. 404). Pablo 

Gracia (2015) apresenta ainda no seu estudo uma diminuição de 32 minutos/dia do 

tempo em casal quando um dos elementos trabalha no turno da tarde fixo. Estes 

resultados indicam que o horário por turnos pode ser uma escolha do casal para 

alternar entre os dois elementos o cuidado dos filhos. Acontece que, por razões 

culturais, a maioria das vezes o trabalho doméstico ainda recai muito mais sobre a 

mulher do que sobre o homem  (Handy, 2010, p. 32; Gracia, 2015, p. 413; Mills, 2010, 

p. 861). Os três estudos que se acaba de citar versam sobre populações de Espanha, 

Nova Zelândia e Países Baixos. Todos eles referem que o trabalho por turnos resulta na 

medida em que existe um apoio por parte do cônjuge nas tarefas domésticas. No caso 

particular do estudo espanhol (Gracia, 2015, p. 414), é referido um enorme recurso ao 

apoio dos avós no cuidado dos netos devido a uma rede de creches que cobre apenas 

25% das necessidades para crianças entre 0 e 2 anos de idade e homens e mulheres 

com longas jornadas de trabalho. Além disso, menos de 50% das mães têm um 

trabalho remunerado – nem sempre os avós estão disponíveis – e por isso se verifica 

neste país uma enorme divisão do trabalho por género. No caso do estudo que incide 

sobre a sociedade dos Países Baixos (Mills, 2010, p. 861) verifica-se que neste país 

também existe pouca integração de mulheres com filhos no mercado de trabalho. 

Apenas 64% das mulheres está no mercado de trabalho e dessas 75% trabalha em 

part-time. Em consonância com a restante literatura, o estudo de Melinda Mills e Kadri 

(2010) reporta que são aqueles que trabalham em horário rotativo, à tarde fixo ou ao 

fim de semana que apresentam menor satisfação no relacionamento e maior conflito 

conjugal. O trabalho noturno não influencia o relacionamento porque, segundo os 

testemunhos recolhidos – este estudo recorre a uma amostra transversal de 3016 

trabalhadores, complementada por 34 entrevistas semiestruturadas – antes de 

começar recebem formação e aconselhamento sobre como lidar com os horários 
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rotativos, a partir dos 55 anos de idade estão dispensados do trabalho noturno e, 

sobretudo, por causa do sistema de 5 turnos (6 horas por dia, 5 dias de trabalho 

seguidos de 4 dias de folga). Os entrevistados valorizam ainda a previsibilidade do seu 

horário, o que permite planear a vida sem permanentes reajustes. “Com o sistema de 

5 turnos posso calcular o meu horário até ao dia da minha reforma.16” (Mills, 2010, p. 

867). No estudo de Jocelyn Handy (2010), deve salientar-se que existem diferenças 

metodológicas relativamente aos exemplos anteriores porque neste caso a amostra 

não é transversal, é um estudo de caso com 74 trabalhadores de uma plataforma 

petrolífera neozelandesa e suas famílias, aos quais se colocou um questionário que foi 

complementado com entrevistas individuais. Apesar das diferenças metodológicas, o 

estudo de Handy encontra os mesmos resultados que os anteriores: dificuldades no 

acompanhamento dos filhos, necessidade de grande apoio do cônjuge na vida 

doméstica e problemas de planeamento de atividades ao fim de semana. Segundo a 

autora, as multinacionais a operar neste setor propagandeiam programas de apoio à 

família, mas estes não passam de manobras de marketing. O ambiente geral da 

empresa não incentiva que os trabalhadores usufruam dos programas de apoio à 

família sob pena de o seu posto se tornar redundante. 

“[A empresa] também tinha uma vasta gama de políticas de flexibilidade 

que foram desenhadas especificamente para melhorar o equilíbrio 

trabalho/vida da força de trabalho. Todos os funcionários podiam pedir 

um horário a tempo parcial, horário partilhado ou licenças prolongadas. 

Estas soluções eram frequentemente utilizadas pelas funcionárias 

administrativas, mas nunca pelos trabalhadores por turnos, apesar de 

vários trabalhadores mais velhos terem indicado em entrevista que 

preferiam trabalhar a tempo parcial por motivos de saúde e alguns 

trabalhadores por turnos mais novos quisessem utilizar uma licença 

prolongada. Os entrevistados referiram preocupações com a segurança 

no emprego como a principal razão para manter o contrato de trabalho 

por turnos, argumentando que os trabalhadores por turnos que 

                                                      

16 Tradução livre. 
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utilizassem estas soluções tinham mais probabilidade de se tornar 

redundantes numa eventual reestruturação da empresa. 

Conversas com os gestores locais indicam que os receios dos 

trabalhadores são válidos, com os gestores a argumentar que estas 

soluções podiam causar consideráveis, e indesejadas, disrupções nos 

horários da produção. O rigor destas afirmações é contestável, contudo 

qualquer trabalhador por turnos que acedesse a estas regalias estaria 

claramente a violar as normas implícitas da empresa sobre um 

funcionário de produção ideal. (…) 

McBride (2003) sugere que gestores intermédios em muitas 

organizações são pressionados para conter os custos do trabalho e 

aumentar a eficiência da empresa enquanto simultaneamente é-lhes 

pedido para adotar políticas que melhorem o equilíbrio trabalho/vida 

dos funcionários. Os gestores vêm esses dois requisitos como 

incompatíveis.” (Handy, 2010, p. 35) 

 

Todavia, maioria dos trabalhadores considera que tem uma relação bem-sucedida, 

fruto de um compromisso que se baseia no princípio de que o marido providenciará o 

sustento da família e a esposa fica responsável por cuidar dos filhos e das tarefas 

domésticas. Segundo Handy a situação resulta porque o rendimento que compensa 

este horário (turnos de 12 horas, alternando entre dois dias de trabalho e dois de 

folga, e um fim de semana a cada oito semanas) é superior aquele que existiria se os 

dois elementos do casal trabalhassem em horário normal. O ambiente social em 

questão é bastante conservador e todo o esforço para que a relação funcione, desde 

sair de casa quando o marido dorme de dia a ir sozinha aos eventos escolares de fim 

de semana, é feito pela mulher.  

Em Portugal foi analisada a migração de uma unidade industrial do sistema 3 x 8h para 

o sistema 2 x 12h, mantendo a média de 42 horas de trabalho semanais. A alteração 

foi proposta pelos trabalhadores e ao fim de 9 meses de experiência, 80,3% deles diz 

ser favorável à manutenção deste horário porque assim têm mais tempo livre. Apesar 

desta reação, isto não significa que os trabalhadores não estejam preocupados com 
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eventuais problemas de saúde que este horário possa acarretar. A prova disso é que 

apenas 49,2% diz que pretende manter este horário até à idade da reforma (Cunha, 

2020, p. 7). Foram observados 87 trabalhadores que migraram de um sistema 3 x 8h 

para 2 x 12h com 42 horas de jornada semanal em ambos os sistemas. A iniciativa foi 

dos trabalhadores e foram recolhidas reações ao fim de 9 meses. As principais 

vantagens retiradas são: aumento do número de fins de semana livres de 13 para 

26/ano; aumento do tempo de folga pós turno da noite, podendo ter até 96h de 

descanso; aumento do número de folgas mensais de 7 para 15. Em contrapartida, os 

trabalhadores apontam maior fadiga, dores de costas devido a passar muito tempo em 

pé e episódios de privação de sono quando estão no turno noturno (Cunha, 2020, p. 

7). A isto adiciona-se a preocupação de 73,8% (Cunha, 2020, p. 5)  com eventuais faltas 

de colegas ao trabalho que os podem sobrecarregar pelo período de 12h em vez de 8h. 

Estes trabalhadores reconhecem a maior penosidade dos horários de 12 horas, mas 

consideram que compensa a troca por causa do tempo livre que ganham, pelo 

aumento salarial que advém do horário concentrado e da poupança em combustível 

por terem de fazer menos viagens (Cunha, 2020, p. 8).   

Em suma, o trabalho por turnos tem um impacto na vida social do trabalhador numa 

razão inversa à do apoio familiar e institucional que recebe. Na vida familiar o horário 

da tarde parece afetar mais o tempo com os filhos e da vida do casal, mas o horário 

noturno parece ter reduzido efeito na vida familiar. Os horários concentrados parecem 

ser compensadores ao nível pessoal porque ao aumentar a jornada diária de 8 para 12 

horas os trabalhadores ficam com mais dias de folga e maior rendimento proveniente 

da poupança em viagens e da compensação pelo aumento da jornada diária.    
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4. Efeitos no Contexto Organizacional 

Os horários desregulados na saúde e na vida familiar podem ainda ter reflexos a nível 

da empresa ou instituição. A insónia, a fadiga ou a insatisfação pessoal podem afetar 

negativamente a produtividade e a segurança do trabalhador. O cansaço extremo e os 

possíveis acidentes de trabalho podem levar ao crescimento das taxas de absentismo, 

o que acarreta perdas para a empresa e sobrecarrega aqueles que ficam ao serviço. 

É difícil de calcular o que a economia perde com a exaustão dos trabalhadores. Para 

Portugal não se encontraram estudos e números, mas para o Reino Unido calcula-se 

que no ano de 2016 perderam-se 34,9 mil milhões de libras devido a problemas 

psicológicos dos trabalhadores. Destes: 10,6 mil milhões de perdas foram devido a 

faltas por motivo de doença do foro psicológico; 21,2 mil milhões foram devidas ao 

presentismo17; 3,1 mil milhões foram perdidos na substituição de trabalhadores que se 

demitiram (Parsonage, 2017, p. 3). É de salientar que a maior fatia de perda se deve ao 

presentismo o que indica que os horários muito longos podem ser vantajosos para as 

empresas, mas apenas no curto prazo. Como seria de esperar, a forma de calcular o 

prejuízo causado pelo presentismo é muito problemática e o cálculo feito nos Estados 

Unidos é necessariamente diferente do britânico porque os trabalhadores do Reino 

Unido têm menor perda de rendimento quando recorrem à baixa médica (Parsonage, 

2017, p. 7). Contudo, a literatura é consensual ao apontar que os custos do 

presentismo são muito superiores aos do absentismo (Parsonage, 2017, p. 7). 

Dos números apresentados estão excluídas as faltas que resultam dos acidentes de 

trabalho. Nota-se que ao escrever o relatório, que visa o total da população 

empregada no Reino Unido, Parsonage (2017) estava a pensar em trabalho mais ligado 

ao setor dos serviços ou administrativo. São funções que estão mais sujeitas ao 

presentismo e menos aos acidentes de trabalho. Na indústria transformadora acontece 

exatamente o contrário. Como, na maioria dos casos, o ritmo de trabalho é imposto 

por máquinas, quando as pessoas estão presentes elas estão mesmo a trabalhar, ainda 

                                                      

17 Embora não esteja dicionarizado, este termo tem sido utilizado em trabalhos académicos para se 
referir a pessoas que vão trabalhar, mas não são produtivas por motivos de saúde ou cansaço (Correia R. 
, 2013)  
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que o cansaço possa levá-las a cometer mais erros. Assim, é provável que o trabalho 

noturno e os horários prolongados tenham efeitos negativos na segurança dos 

trabalhadores.  

4.1. Segurança 

Afirmar que o turno da noite é o mais perigoso baseado no facto de os desastres de 

Three Miles Island (1979), Chernobyl (1986) e Bhopal (1984) terem acontecido todos 

no turno da noite (Costa G. , 1996, p. 12) pode ser um erro. Contudo, o facto de três 

acontecimentos de tal envergadura terem todos ocorrido no período noturno 

despertou preocupações em relação à segurança neste horário (Folkard, 2003, p. 95; 

Silva I. M., 2007, p. 157) e a investigação sobre este tema tem confirmado as suspeitas 

iniciais. 

A sonolência, fadiga e baixos níveis de alerta são fatores-chave que influenciam o erro 

humano. Estes fatores associados com as condições de iluminação do local de 

trabalho, fluxo de produção e tempos de entrega, podem ter influência decisiva nos 

acidentes de trabalho e lesões (Costa G. , 2010, p. 114). E vale a pena salientar que as 

condições organizacionais tais como o fluxo de trabalho, número de trabalhadores ao 

serviço e a presença de chefias, podem ser alteradas nos turnos da noite (Costa G. , 

2010, p. 114). Atendendo a que os níveis de alerta são menores durante a noite e que 

as condições organizacionais podem ser diferentes é normal que seja durante a noite 

que se registam maior número de acidentes (Folkard, 2003, p. 96) e possivelmente 

também os mais graves (Smith, 1994, p. 1138). A já citada revisão da literatura de 

Folkard e Tucker (2003) analisa também o risco relativo de acidentes em noites 

sucessivas de trabalho. Existe um acréscimo de 6% na segunda noite, 17% na terceira 

noite e 36% na quarta noite, não existindo dados para mais que 4 noites seguidas. Os 

autores encontram também um aumento de risco relativo em manhãs seguidas de 

trabalho, mas menos pronunciado: 2% na segunda manhã, 7% na terceira manhã e 

17% na quarta manhã.  

Também o estudo de caso dos caminhos de ferro finlandeses (Harma, 2002) chega a 

conclusões similares quanto a um dos fatores de influência no erro humano, a 

sonolência. Neste caso foram apenas analisados os casos de sonolência severa e, 
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felizmente, não houve registo de acidentes. No estudo participaram 126 maquinistas 

homens e 104 controladores de tráfego. Ambos os grupos foram sujeitos a 

questionário e a registo de um diário de sono durante 21 dias. Ambos os grupos 

rodavam entre 4 turnos diferentes com início às 6h:00, 11h:00, 15h:50 e 00h:30. 

Sonolência severa foi reportada por 50% dos controladores de tráfego e 49% dos 

maquinistas, no turno com início às 00h30. No turno com início às 6h:00, 20% dos 

maquinistas e 15% dos controladores também reportaram episódios de sonolência 

severa. Como cada um dos horários tinha durações de trabalho diferentes, que podiam 

variar entre 6 horas e 8 horas e 30 minutos, foi possível verificar ainda que o risco de 

sonolência aumentava 15% por cada hora para lá das 6 horas de trabalho seguidas. 

Sobre a relação entre duração da jornada de trabalho e os acidentes de trabalho, 

temos também o estudo transversal de David Lombardi e colaboradores (Lombardi, 

2010) que acompanhou 75.000 trabalhadores americanos pelo período de 4 anos. 

Neste estudo não se refere o trabalho noturno, mas apenas a duração da jornada e o 

modo como essa variável afeta o sono e os acidentes de trabalho. Assim, as principais 

conclusões indicam que a duração do sono e a duração da jornada semanal de 

trabalho são duas variáveis que se interinfluenciam independentemente da ocorrência 

de acidentes de trabalho. Quanto menor é o número de horas de sono, mais provável 

é a ocorrência de acidentes, independentemente da duração da jornada semanal; 

quanto mais longa é a jornada semanal de trabalho, mais provável é a ocorrência de 

acidentes. Também se verificou maior risco de acidentes para trabalhadores mais 

velhos e menor risco para as mulheres. 

Sobre a mortalidade relacionada com o horário de trabalho há muito pouca 

informação. Apenas se encontrou um artigo de Akerstedt e colaboradores (Akerstedt 

T. P., 2002) que é um estudo transversal com 47.860 sujeitos e recolhas na população 

sueca feitas ao longo de 20 anos. Os resultados deste estudo por amostragem 

registaram que: 166 sujeitos morreram na sequência de acidentes de trabalho; são 

fatores de risco os problemas de sono, ser do sexo masculino e trabalhar em horário 

não-diurno. Não se verificou efeito dos horários longos no risco de acidente fatal, 

neste estudo. 
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Do exposto conclui-se que as recomendações do Comité das Catástrofes, Sono e 

Políticas Públicas18 (Mitler, 1988, p. 107) mantêm-se todas válidas.  

 Os legisladores devem ter em conta que o horário noturno, por motivos 

fisiológicos, afeta o desempenho e o estado de alerta dos trabalhadores e é 

entre a 01.00h e as 08:00h que os erros são mais frequentes. Portanto, devem 

desenvolver-se programas para identificar os erros associados ao sono, 

particularmente nos setores que põem em causa a saúde e a segurança pública, 

como por exemplo, o transporte de matérias perigosas, as instalações 

nucleares e os serviços de urgência.  

 A privação de sono, combinada com o stresse pode aumentar grandemente o 

erro humano. Por isso, recomenda-se que as horas de serviço sejam limitadas, 

qualquer que seja o setor de atividade, e os trabalhadores devem receber 

formação no sentido de melhor se adaptarem aos horários por turnos.  

 Recomenda-se também que sejam identificadas as melhores escalas de modo a 

minimizar o impacto do ritmo biológico no desempenho e erro com o mínimo 

de custos possível.  

 Por fim, recomenda-se o investimento na pesquisa científica de modo a 

identificar os padrões de funcionamento do organismo e assim desenvolver 

contramedidas para atenuar os efeitos dos processos fisiológicos no erro 

humano.19     

 

4.2. Produtividade e Absentismo 

A diminuição do estado de alerta, o stresse ocupacional e o maior absentismo podem 

levar a uma diminuição da produtividade no turno da noite. Estes estados de menor 

alerta e maior fadiga parecem ser mais evidentes nos turnos rotativos que no turno 

noturno fixo (Muecke, 2005, p. 435; Dall'Ora, 2016, p. 12). A introdução de turnos 

                                                      

18 Grupo de especialistas que se reuniu, na sequência do encontro anual de 1986 da Associação de 
Profissionais do Sono [presume-se que é uma associação americana], para elaborar um relatório sobre o 
papel do sono na ocorrência de erros na atividade humana. O que aqui se transcreve são as 
recomendações que resultam desse mesmo relatório. 
19 Tradução livre. 
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sucessivos é uma forma de rentabilizar o equipamento e o espaço de produção, mas a 

diminuição do desempenho dos trabalhadores pode comprometer a viabilidade desta 

solução (Domingos, 2017, p. 16). Sabe-se que turnos mais curtos têm reflexos positivos 

no desempenho e no bem-estar dos trabalhadores, mas o maior dilema para as 

empresas é que a redução do horário de trabalho vai aumentar os custos de produção. 

São precisos mais trabalhadores, com mais gastos em salários, despesas de formação e 

mais tempos mortos na passagem de turno (no sistema 8x3, há 3 paragens, no sistema 

6x4, há 4) (Spiegel, 2014, p. 429).  

Tal como nos outros pontos, as variáveis em análise são bastantes quando se trata de 

comparar o desempenho dos trabalhadores nos diferentes turnos. No contexto 

industrial pode haver o caso de as tarefas noturnas serem diferentes das diurnas, o 

número de trabalhadores pode ser reduzido e o fluxo de trabalho pode diminuir. No 

caso de turnos de enfermagem ou dos da polícia ainda é mais difícil avaliar o 

desempenho a não ser através do número de erros.  

Apesar dos diversos fatores passíveis de criar confusão, parece-nos que o estudo de 

Vidacek (Vidacek, 1986) conseguiu controlar essas variáveis no trabalho de campo 

realizado numa empresa de componentes elétricos. No estudo participaram 53 

mulheres com uma média de idades de 25,1 anos e média de 4 anos na função. 

Trabalhavam todas num sistema de 8x3, com fim de semana de folga. Foram 

monitorizadas, sem o seu conhecimento20, durante os cinco dias consecutivos em cada 

um dos turnos e a peça fabricada foi a mesma nos diferentes turnos. Nos resultados 

verificou-se que o turno da tarde era o mais produtivo, com uma média de 962 

unidades fabricadas e o turno da noite era o menos produtivo, com uma média de 912 

peças. 

De um ponto de vista mais amplo, a revisão da literatura feita por Dall’Ora (2016) 

indica-nos que, apesar de não ser possível encontrar muitos estudos que se tenham 

desembaraçado com sucesso dos fatores de confusão (indefinição de conceitos entre 

                                                      

20 O autor do artigo assinala, na nota metodológica, que elas foram observadas sem o seu 
conhecimento, mas não explica o motivo. Pensamos que terá a ver com o facto de não se pretender 
pressionar as trabalhadoras para não adulterar os resultados com um possível maior esforço ou 
nervosismo. 
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extended shift e compressed week; muitos estudos com amostras de pessoal a 

trabalhar na área da saúde e poucas em áreas da indústria transformadora, por 

exemplo; amostras muito diferentes em tamanho), têm sido apresentados resultados 

bastante consistentes quanto à extensão da jornada de trabalho. Jornadas de trabalho 

de 12 horas são consistentemente associadas a perdas de rendimento e semanas de 

trabalho com mais de 40 horas têm um efeito semelhante. Já o turno noturno fixo 

apresenta um melhor desempenho que o turno rotativo, mas menor satisfação 

pessoal. Este fator da satisfação é importante não só para o bem-estar do trabalhador, 

mas também para reduzir as taxas de absentismo. 

Sobre a influência da satisfação pessoal no absentismo laboral foi publicado o estudo 

“A influência da satisfação pessoal no absentismo laboral” na revista de saúde pública 

portuguesa onde foram inquiridos 200 sujeitos (77 administrativos e 123 auxiliares de 

ação médica). Entre aqueles que afirmaram não ter faltado nenhum dia ao trabalho, 

verificou-se um grau de satisfação pessoal superior ao daqueles que faltaram. Todavia, 

o grupo dos auxiliares revelou que o maior motivo das suas faltas era a má relação 

com colegas, não o horário (Agapito, 2010, p. 138).  

Devido à comprovada influência do horário de trabalho na saúde, seria de esperar que 

os trabalhadores por turnos apresentassem taxas de absentismo superiores às da 

população ativa em geral. Acontece que os resultados dos estudos científicos sobre a 

relação entre trabalho por turnos e absentismo laboral têm sido inconsistentes. Na 

revisão da literatura de Suzanne Merkus e colaboradores (2012) foram visados 24 

estudos, dos quais 9 foram classificados como sendo de elevada qualidade. Dois dos 

estudos de elevada qualidade eram transversais e encontraram uma associação 

positiva entre o turno de serão fixo e baixa médica de longa duração. Os resultados 

foram inconclusivos para os turnos rotativos com noites e para o horário da noite 

permanente. Também foram encontrados resultados contraditórios na comparação 

entre turnos de 12 horas e de 8 horas (Merkus, 2012, p. 701).  

No estudo transversal de Catano e Bissonnette (2014) analisaram-se 3 amostras com 

20.000 inquiridos cada uma. Os dados são provenientes de 6000 empresas a funcionar 

no Canadá, foram recolhidos a intervalos de dois anos e correspondem a ausências 

reportadas ao longo de um ano. As 3 amostras obtiveram resultados semelhantes. Os 
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trabalhadores em turnos fixos não tiveram maior número de faltas por doença nem as 

suas faltas foram mais prolongadas que os trabalhadores do horário normal. Aliás, 

foram até os trabalhadores do turno normal que faltaram mais. Apenas os 

trabalhadores em turnos rotativos apresentaram um maior número de baixas médicas 

que os de horário normal (Catano, 2014, p. 291). Os autores salientam, no entanto, 

que o facto de os trabalhadores por turnos não recorrerem à baixa médica com maior 

frequência, não significa que eles não sofrem de mais problemas de saúde que os 

colegas do horário diurno. As maleitas associadas ao trabalho por turnos são 

sistémicas e podem não resultar em baixas de curta duração. Além disso, as baixas 

superiores a 11 dias representam menos de 3% de todas as amostras (Catano, 2014, p. 

291).   

No estudo de Drongelen e colaboradores (2017) os resultados também apontam para 

uma relação inexistente entre o trabalho por turnos e maior recurso a baixa médica. 

Neste caso recolheu-se informação sobre 7.562 trabalhadores aeroportuários, pessoal 

de terra, com uma média de idades de 45,4 anos e na sua maioria (81,6%) do sexo 

masculino. Através dos registos da empresa obteve-se informação sobre horários e 

número de dias de baixa nos anos de 2005 a 2009. Depois de ajustados os resultados 

(eliminando a influência de histórico de baixas anteriores e da categoria profissional) 

apenas os trabalhadores que mudaram para um sistema de 3 turnos apresentaram 

maior probabilidade de recorrer à baixa médica. Os trabalhadores com mais de 46 

turnos noturnos demonstraram ter menor número de faltas por doença, o que vai ao 

encontro dos estudos anteriores (Drogelen, 2017, p. 1). A inovação neste estudo é a 

introdução de episódios de baixa anteriores como fator passível de confusão. O 

recurso a baixa médica no passado é um forte sinal de futuros episódios de baixa no 

futuro. 

O facto de os resultados das investigações serem inconclusivos quanto à associação 

entre baixa médica e o trabalho por turnos tem levado a que os investigadores 

procurem uma explicação para algo que, teoricamente, não tem sentido. Se é 

consensual que existem algumas doenças mais prevalentes nos trabalhadores por 

turnos que na população ativa em geral, seria de esperar que se verificassem mais 

episódios de baixa médica entre estes indivíduos. As duas explicações mais comuns 
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são o efeito de seleção e a subestimação dos problemas sentidos (Drogelen, 2017, p. 9; 

Catano, 2014, p. 287). Também se costuma invocar maior espírito de equipa que estes 

horários geram e isso incentiva os trabalhadores a fazer um esforço extra para não 

sobrecarregar os colegas (Silva I. S., 2012, p. 186; Costa G. , 1996, p. 12) . Os três 

argumentos apresentados são lógicos, mas muito difíceis de quantificar e por isso a 

relação entre absentismo laboral e horário por turnos continua por estabelecer. Não 

quer isto dizer que o trabalho por turnos não tem efeitos na saúde; quer apenas dizer 

que não tem efeitos claros nos episódios de absentismo. Muitos dos problemas 

gerados pelo trabalho por turnos só se manifestam no longo prazo e outros provocam 

mau estar, mas podem não ser suficientes para se recorrer à baixa médica. Talvez o 

melhor método para estudar esta questão seja a realização de entrevistas individuais 

onde se questione diretamente sobre exigência das tarefas, relação com os colegas e 

em que situações se recorre à baixa médica.  

Em suma, encontram-se resultados mistos na relação entre produtividade e horário de 

trabalho por turnos, mas parece ser seguro afirmar que o turno noturno fixo prejudica 

menos o desempenho que os turnos rotativos. Sobre a extensão da jornada de 

trabalho existe consenso quanto a jornadas de 12h diminuírem a produtividade, mas 

não há evidências sobre aumento do absentismo laboral. Ao contrário do que seria de 

esperar, o trabalho noturno e por turnos não é sinónimo de maior número de baixas 

médicas. Todavia, os investigadores advertem que o facto de não se verificar maior 

número de baixas não significa que os problemas de saúde não existam.  
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5. Estudo de Caso: A Perceção dos Efeitos do Trabalho por 

Turnos numa Fábrica da Indústria Ótica 

5.1. Metodologia 

O estudo de caso foi feito com recurso a um inquérito por questionário. Participaram 

79 pessoas que trabalham em regime de turnos rotativos com noites e fins de 

semana21. Recorreu-se a um estudo de caso porque, embora a perspetiva de um grupo 

reduzido não permita extrapolações para a população inteira, ele permite a 

comparação com estudos feitos com populações sob as mesmas condições: trabalhar 

por turnos, neste caso (Stark, 2005, p. 33). Além disso, tivemos em conta que os meios 

humanos seriam apenas o próprio autor desta dissertação e, por isso, seria inviável 

recolher informações de uma amostra que envolvesse profissionais de todos os 

setores ligados aos horários por turnos (profissionais de saúde, de segurança pública, 

hotelaria, indústria transformadora, química, etc). Recorreu-se a um questionário 

misto, com respostas fechadas e respostas abertas porque se queria não só fazer 

comparação com resultados de outros autores que estudam este tema, mas também 

saber a opinião (através das respostas abertas) dos trabalhadores sobre a sua situação. 

As respostas abertas permitem ainda que sejam levantadas questões que nós não 

antecipamos (Dawson, 2007, p. 92). Estes questionários foram de administração 

direta, entregues em mão e preenchidos pelo próprio respondente, porque se 

considera que a entrega pessoal resulta numa maior taxa de respostas (Bell, 2008, p. 

130).  

Quanto à linguagem do questionário optou-se por usar um discurso o mais simples e 

claro possível, sem recurso a jargão científico e com esclarecimento de termos que não 

poderiam ser satisfatoriamente substituídos – os termos “astenia matinal” e “disforia” 

foram acompanhados de explicação entre parêntesis, por exemplo. Também se tentou 

evitar palavras que despertassem certos alertas que levassem a deixar perguntas por 

responder. Por exemplo, quando quisemos saber se o horário de trabalho é objeto de 

                                                      

21 Não é exatamente regime contínuo porque a fábrica em questão para entre as 16h de domingo e as 
00h de segunda-feira. Isto deve-se ao facto de existirem 4 equipas a trabalhar 40 horas semanais, então 
4 x 40h é igual a 160 horas, sendo que a semana tem 7 x 24 horas, ou seja, 168 horas.  
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discussão conjugal, usou-se a palavra debate em vez de discussão (Kothari, 2004, pp. 

102-104). Além disso, em questões relacionadas com rendimento, que são sempre 

mais sensíveis, procurou-se fazer a pergunta de modo indireto, sem falar em números 

e colocando perguntas-filtro (Dawson, 2007, p. 93). 

O primeiro objetivo era identificar quais os aspetos relacionados com o horário de 

trabalho que mais perturbam as suas vidas. Para isso, colocaram-se perguntas sobre o 

impacto na vida social e familiar com uma escala de 1 (muito negativo) a 5 (muito 

positivo), complementadas com possibilidade de justificação em resposta aberta.   

O segundo objetivo era verificar o grau de alerta desta amostra para os problemas de 

saúde que estão associados ao trabalho por turnos. Para isso elencou-se uma série que 

problemas de saúde que a ciência tem associado ao trabalho noturno e por turnos 

(uns com associação evidente para quem faz turnos, como a insónia, a irritabilidade ou 

a disforia, outros com associação menos evidente como os problemas cardíacos ou 

intestinais) e pediu-se que, numa escala de 1 (improvável) a 4 (muito provável), 

classificassem cada um deles quanto à probabilidade de estarem associados ao 

trabalho por turnos. Logo a seguir, elenca-se exatamente os mesmos problemas, mas 

pede-se para indicar numa escala de 1 (nunca afetou) a 4 (afeta muito) em que grau 

estes problemas já os afetaram. Desta forma verifica-se se as respostas anteriores 

estão de acordo com alguma consciência sobre os malefícios do trabalho por turnos ou 

se estão mais relacionadas com a própria experiência.  

O terceiro objetivo era avaliar os aspetos relacionados com o trabalho que estas 

pessoas mais valorizam. Para isso colocou-se uma questão sobre o motivo por que 

fazem turnos com várias opções que incluíam o rendimento, o ritmo de vida, a 

conciliação com segundo emprego, uma eventual escassez de emprego em horário 

normal e uma opção para resposta aberta. Em outra questão pergunta-se o que mais 

contribuiria para melhorar a sua qualidade de vida: aumento do rendimento; redução 

do horário de trabalho; mais dias de férias; ou outro motivo em resposta aberta. Por 

fim, pergunta-se em que condições estariam dispostos a trocar o horário por turnos 

por um horário diurno fixo de segunda a sexta feira. 

Complementarmente, incluiu-se no questionário perguntas sobre as condições de 

iluminação, de climatização e de ruído no seu local de trabalho porque são todos 
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parâmetros associados à boa adaptação a um horário noturno (uma boa iluminação 

facilita a que o trabalhador se mantenha desperto, por exemplo); recolheu-se também 

informação sobre idade, sexo, habilitações escolares, profissão dos ascendestes, 

distância casa-trabalho, categoria profissional e satisfação com o salário. Estas 

perguntas são todas colocadas para traçar um retrato da amostra e satisfação geral 

com o seu emprego. 

Numa primeira fase, foram entregues 5 questionários-piloto os quais foram 

respondidos por 4 elementos do sexo feminino e 1 elemento do sexo masculino. Dois 

dos elementos do sexo feminino tinham filhos à sua responsabilidade, enquanto os 

restantes não tinham. Eram todos de secções diferentes da fábrica, embora os 

inquiridos tenham reportado apenas 3 categorias profissionais distintas. Entre os 5 

inquiridos a habilitações literárias variavam entre o 6º ano de escolaridade e a 

licenciatura e trabalhavam por turnos entre 4 e 20 anos. Foram escolhidos estes 

elementos porque um questionário-piloto deve ter uma amostra semelhante à da 

população do estudo (Bell, 2008, p. 129). Depois de recolhidos os questionários-piloto 

notou-se que um dos inquiridos preencheu como profissão dos ascendentes 

“reformado” e um outro escolheu 3 opções numa pergunta que se pretendia que se 

selecionasse apenas uma opção. Como se pretendia enquadrar os inquiridos numa 

classe social, a resposta “reformado” não era esclarecedora, por isso acrescentou-se 

um pedido para reportar a profissão anterior no caso de os pais serem reformados. No 

outro caso, acrescentou-se uma chamada de atenção para que se selecione apenas 

uma das opções. 

Feitas as alterações, foram entregues os questionários em papel e foram recolhidas 79 

respostas. Posteriormente, as respostas foram inseridas no Google Forms e exportadas 

para Excel de forma a poder cruzar dados. As respostas abertas foram agrupadas por 

categorias depois de analisado o conteúdo. Para fazer esse agrupamento, recorreu-se 

à identificação de algumas palavras-chave nas respostas abertas e dessa recolha 

emergiram as categorias de resposta (Bardin, 1977, p. 105). 
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5.2. Resultados do Inquérito 

Optou-se pela utilização de um inquérito por questionário de administração direta 

pelas razões metodológicas já mencionadas. Depois da entrega do questionário piloto 

a 5 indivíduos, procedeu-se às correções que achamos necessárias e à entrega aos 

restantes participantes. O total da amostra é de 79 indivíduos dos quais 51,9% (41/79) 

são do sexo feminino e 48,1% (38/79) do sexo masculino. A amostra é de uma 

população relativamente jovem, com 84,81% (67/79) dos inquiridos a inserir-se nas 

faixas etárias até aos 44 anos e apenas 3,80% (3/79) indicou ter mais de 55 anos.  

Quadro 4: Distribuição da amostra por faixa etária e por género 

Género Feminino Masculino Total geral 

Idade % n % n % n 

18-24 10,13% 8 12,66% 10 22,78% 18 

25-34 13,92% 11 16,46% 13 30,38% 24 

35-44 18,99% 15 12,66% 10 31,65% 25 

45-54 7,59% 6 3,80% 3 11,39% 9 

55-65 1,27% 1 2,53% 2 3,80% 3 

Total  51,90% 41 48,10% 38 100,00% 79 

 

Quadro 5: Distribuição da amostra por habilitações académicas e por género 

Género Feminino Masculino Total geral 

Habilitações n % n % n % 

Ensino primário 0 0% 0 0% 0 0% 

Ciclo preparatório ou equivalente (6ºano) 5 6,33% 1 1,27% 6 7,59% 

5ª do ensino liceal ou técnico ou equivalente (9º 
ano) 12 15,19% 3 3,80% 15 18,99% 

7º ano do ensino liceal ou técnico, 12º ano ou 
equivalente 23 29,11% 28 35,44% 51 64,56% 

Licenciatura incompleta   4 5,06% 4 5,06% 

Licenciatura   1 1,27% 1 1,27% 

Mestrado 1 1,27% 1 1,27% 2 2,53% 

Total geral 41 51,90% 38 48,10% 79 100,00% 
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Quanto às habilitações escolares há uma esmagadora maioria de indivíduos, 64,56% 

(51/79), que reporta ter completado o ensino secundário. Apenas 3,80% (3/79) 

completou um curso superior e só 7,59% (6/79) se ficaram pelo ensino preparatório.  

A literatura sobre o trabalho por turnos tem salientado que é entre as classes 

populares que se concentra o maior número de trabalhadores no regime de turnos 

(Wight, 2008, p. 255; Tuttle, 2012, p. 263).  

Quadro 6: Distribuição da amostra por profissão dos ascendentes 

Profissão do pai n % 

Agricultura ou pescas 4 5,06% 

Indeterminada (respondeu reformado, desempregado ou funcionário 
público) 10 12,66% 

Oficial das forças armadas ou polícia 1 1,27% 

Operário especializado (metalurgia, carpinteiros, eletricistas, mecânicos, 
camionistas, etc) 27 34,18% 

Operário não-especializado (têxtil, construção civil, vidro, etc) 31 39,24% 

Professores, técnicos superiores ou qualquer profissão liberal 2 2,53% 

Restauração ou hotelaria (empregado de mesa ou balcão) 3 3,80% 

Trabalhador independente 1 1,27% 

Total geral 79 100,00% 

Profissão da mãe n % 

Administrativa (secretária, telefonista, etc) 3 3,80% 

Agricultura ou pescas 3 3,80% 

Auxiliar de ação médica, educativa ou similares (emp. limpeza, lares, 
creches, etc) 12 15,19% 

Doméstica 13 16,46% 

Indeterminada (respondeu reformada, desempregada ou funcionária 
pública) 9 11,39% 

Lojista 2 2,53% 

Operária não-especializada (têxtil, conservas, vidro, papel, etc) 30 37,97% 

Professora, técnica superior ou qualquer profissão liberal 2 2,53% 

Restauração, hotelaria ou similares (emp. balcão, cozinheira, etc) 5 6,33% 

Total geral 79 100,00% 
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Esta amostra não é exceção, do total dos inquiridos 73,42% (58/79) eram filhos de pai 

operário e apenas 3,8% (3/79) indicaram que o pai tinha uma profissão de classe 

média como professor ou oficial das forças armadas. Quanto às mães o cenário é o 

mesmo, apenas com a nuance de não se encontrarem operárias especializadas e de 

haver um número significativo (16,46%) de domésticas. Apenas 2,53% (2/79) 

indicaram que a mãe era professora. Obviamente, os inquiridos trabalham no setor 

secundário e isso é mais importante que o horário na aferição do seu enquadramento 

social.  

Complementarmente acrescenta-se que 48,6% vive a 5 quilómetros ou menos do 

emprego e apenas 11,1% vive a 21 ou mais quilómetros do trabalho. Também é de 

sublinhar que 36,7% (29/79) não trabalha há mais de 3 anos no horário por turnos e 

apenas 25,32% (20/79) trabalha há 13 ou mais anos no regime de turnos e 98,7% 

(78/79) dos inquiridos faz o horário noturno em regime rotativo. Com efeito, os traços 

mais salientes desta prosopografia são a ligação ao operariado industrial, habilitações 

académicas ao nível do 12º ano e residência perto do local de trabalho. 

A fábrica em questão trabalha em regime contínuo, o que significa que não para ao fim 

de semana. Os trabalhadores gozam um fim de semana completo em cada 4 e 

trabalham em 4 equipas diferentes, todas com horário igual com 40 horas semanais. 

 

5.2.1. Impacto do Horário de Trabalho na Vida Social e Familiar 

Em relação à primeira questão, que se prende com o impacto do horário de trabalho 

na vida social e familiar, apresentando uma questão para a vida familiar e uma para a 

vida social. Em cada uma das questões pedia-se para classificar o impacto do horário 

de trabalho numa escala ímpar em que 1 é muito negativo e 5 é muito positivo. 

Posteriormente pedia-se para justificar, em resposta aberta, cada uma das respostas. 

Sobre o impacto do horário de trabalho na vida social dos trabalhadores registou-se 

64,5% (51/79) de respostas a considerar que tem um impacto negativo ou muito 

negativo e apenas 15,2% (12/79) consideram que há um impacto positivo em fazer o 

horário por turnos; as restantes respostas foram neutras. É de salientar ainda que de 5 

respostas que avaliam o horário como muito positivo, 2 delas são seguidas de 
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respostas que contradizem essa classificação. Uma justifica essa classificação com: 

“Não tenho tempo para a família”; a outra justifica com: “Fazer o turno da noite tem 

impacto na vida social pois obriga a descansar de dia, não podendo fazer as atividades 

normais de uma mãe”. De igual modo, entre as 7 pessoas que classificam o horário de 

trabalho como positivo para a sua vida social, 2 justificam essa classificação de forma 

contraditória. Um caso justifica a classificação de 4 com: “Trabalho aos fins de semana 

quando a maioria está em casa.”; um outro caso justifica a classificação de 4 com: 

“Não estou com a família e amigos”. Não se notaram diferenças significativas entre os 

respondentes do género masculino e feminino. 

Entre os motivos apontados pelos inquiridos para os resultados do quadro 7, o mais 

comum é a falta de tempo para a família e amigos. Dos 79 inquiridos, 53 preencheram 

a resposta aberta sobre o que mais afeta a sua vida social e, desses, 36 apontaram a 

falta de tempo para a família e amigos como o principal fator negativo do trabalho por 

turnos. 

Quadro 7: Avaliação do impacto do horário de trabalho na vida social 

Género Feminino Masculino Total geral 

Impacto do horário na vida social  n % n % n % 

Muito negativo 9 11,39% 7 8,86% 16 20,25% 

Negativo 18 22,78% 17 21,52% 35 44,30% 

Neutro 6 7,59% 10 12,66% 16 20,25% 

Positivo 4 5,06% 3 3,80% 7 8,86% 

Muito positivo 4 5,06% 1 1,27% 5 6,33% 

Total geral 41 51,90% 38 48,10% 79 100,00% 

 

Desses, 5 associam o cansaço também à menor disponibilidade: “Com o cansaço acabo 

por não conseguir usufruir dos momentos em família e estar com os amigos. Acabo por 

aproveitar os poucos momentos livres para descansar, porque quando não o faço 

também não disfruto em pleno do convívio”. Outra justificação comum (referida 5 

vezes explicitamente) é a indisponibilidade ao fim de semana: “O fim de semana é 

extremamente importante para descansar e estar com a família e amigos. Só temos 

um fim de semana livre por mês”. Identificamos que 6 inquiridos apontaram o cansaço 
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como dificultador da vida social, sendo que 5 deles são os mesmos que falaram em 

menor disponibilidade. Outras 6 respostas referem a falta de estabilidade como 

principal fator de perturbação: “Não se consegue ter uma vida social regular derivado 

aos turnos rotativos”.  Apenas 2 indivíduos dizem que a irritabilidade prejudica o 

convívio com família e amigos. Há ainda outros 2 que reportam um impacto neutro, 

um deles porque: “Sou uma pessoa muito recatada, não costumo sair (…)” e o outro 

diz apenas “Não me faz diferença alguma”. Outras 2 das respostas não permitiram 

identificar o problema a que se referem. Por último, há 4 indivíduos que reportam um 

impacto positivo do horário, todos eles por motivos diferentes. Um indivíduo marcou 

positivo porque não está a fazer noites, ou seja, faz apenas 2 turnos; um outro indica 

que o horário se adequa para “apoiar familiar idoso”; um terceiro indica que o horário 

é “compatível com a vida familiar e profissional”; apenas um inquirido manifesta 

apreço incondicional pelo horário de trabalho: “Tenho tempo para quase tudo.”.  

Em relação ao impacto do horário de trabalho na vida familiar os resultados são muito 

semelhantes. Aqui responderam 78 dos inquiridos, e destes, 55,1% (43/78) 

classificaram o horário de trabalho por turnos como negativo ou muito negativo para a 

sua vida familiar, 31,65% (25/78) consideram haver um impacto neutro. Apenas 15,4% 

classificam o horário como positivo ou muito positivo para a sua vida familiar. Tal 

como na questão anterior, 2 dos 5 inquiridos que classificam o horário como muito 

positivo preenchem a justificação contrariando essa resposta. Um caso escreve como 

justificação: “Não tenho tempo para eles”; o outro justifica a resposta com: “Não 

jantar com a família ou não estar presente por estar a dormir ou a trabalhar.”. Dos 7 

que classificaram o horário como positivo 2 também contradizem a resposta com a 

justificação. Um caso justifica: “O meu marido também trabalha por turnos o que faz 

com que o tempo em família seja escasso.”; o outro remete a justificação para a 

resposta anterior que tinha sido: “Não estou com a família e amigos”. 

O número de justificações para o impacto na vida familiar é mais reduzido (38), talvez 

porque alguns dos inquiridos achem que já responderam a isso na pergunta anterior. 

Foi possível identificar uma esmagadora maioria de casos, 28 dos 38, em que se 

manifesta falta de tempo para estar com a família ou incompatibilidade de horários. 

“Mesmo organizando convívios nunca posso garantir a minha presença e se for por 
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vezes não desfruto dos momentos e fico sempre com aquele sentimento que podia ser 

melhor.” Em 4 casos foi apontada a maior irritabilidade ou falta de paciência como 

fator que prejudica a vida familiar. Este sentimento de irritação está muito associado 

ao cansaço, como se verifica neste testemunho: “Sinto-me irritada, sem paciência para 

conversar, para sair. Por vezes acabo por prejudicar as pessoas que estão à minha 

volta por causa do mau humor ou excesso de cansaço.” O cansaço é indicado por 4 dos 

inquiridos, sendo que 2 deles são os mesmos que se queixaram de falta de paciência 

ou irritação e um outro associa o cansaço à falta de tempo. Existem 3 casos que 

consideram o horário positivo para prestar apoio familiar a idoso, para levar os filhos à 

escola ou porque permite “(…) fugir a jantares de família”. Por fim, há 2 respostas que 

não permitem concluir nada sobre o efeito positivo ou negativo do horário de 

trabalho. 

De forma a quantificar mais facilmente as implicações a nível familiar e social pediu-se 

aos inquiridos que, em resposta fechada, indicassem se já tinham perdido contacto 

com amigos por causa do horário de trabalho. As respostas possíveis eram: sim, muito; 

sim, mas pouco; ou não. Também se pediu para assinalar, numa escala de 1 (nunca) a 4 

(muitas vezes) se horário de trabalho era motivo de debate com o cônjuge. E por 

último, pediu-se para avaliar, numa escala de 1 (muito negativo) a 5 (muito positivo), o 

impacto do horário de trabalho no acompanhamento dos filhos. 

Quadro 8: Perda de contacto com amigos 

Género Feminino Masculino Total geral 

Perda de amigos n % n % n % 

Não 9 11,54% 11 14,10% 20 25,64% 

Sim, mas pouco 18 23,08% 16 20,51% 34 43,59% 

Sim, muito 13 16,67% 11 14,10% 24 30,77% 

Total geral 40 51,28% 38 48,72% 78 100,00% 

 

No que diz respeito às relações de amizade 73,42% (58/79) afirmam já ter perdido o 

contacto com amigos por causa do horário de trabalho, embora 43,04% (34/79) 

registem uma perda reduzida dos contactos. Mais uma vez não se registam diferenças 

assinaláveis entre géneros. Estes números são condizentes com os resultados da 
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literatura científica produzida sobre o tema, como estes trabalhadores fazem horários 

que incluem tardes e fins de semana, é normal haver perturbação do convívio social 

(Craig, 2014, p. 710; Handy, 2010, p. 34; Lourenço, 2008, p. 17).     

Em relação ao acompanhamento dos filhos pediu-se para que os inquiridos avaliassem 

o impacto do horário de trabalho no acompanhamento dos filhos numa escala de 1 

(muito negativo) a 5 (muito positivo). Neste caso, apenas se obteve 28 respostas por 

motivos que se prendem com o facto de muitos dos inquiridos não terem filhos ou 

tendo, estes já são adultos. Ainda assim, obteve-se uma resposta de 75,0% (21/28) 

para negativo ou muito negativo, 14,2% (4/28) positivo ou muito positivo e 10,7% 

(3/28) impacto neutro. Aqui verificou-se uma maior quantidade de respostas da parte 

dos elementos do género feminino (19 respondentes do género feminino e 9 do 

género masculino), mas o impacto reportado é negativo ou muito negativo em ambos 

os casos. Estes resultados não se revelam consistentes com a literatura que tem 

apontado para os trabalhadores por turnos terem mais tempo para acompanhar os 

filhos (Wight, 2008, p. 259; Lourenço, 2008, p. 17).  

Quadro 9: Avaliação do impacto do horário de trabalho na educação dos filhos 

Género Feminino Masculino Total geral 

Impacto na educação dos filhos n % n % n % 

Muito negativo 10 35,71% 3 10,71% 13 46,43% 

Negativo 5 17,86% 3 10,71% 8 28,57% 

Neutro 1 3,57% 2 7,14% 3 10,71% 

Positivo 1 3,57% 1 3,57% 2 7,14% 

Muito positivo 2 7,14% 0 0% 2 7,14% 

Total geral 19 67,86% 9 32,14% 28 100,00% 

 

Em relação a eventuais conflitos conjugais relativos ao horário de trabalho registaram-

se 61 respostas das quais 67,2% (41/61) declaram que o seu horário de trabalho é 

algumas ou muitas vezes motivo de debate entre o casal. Existem também 14,8% 

(9/61) que o seu horário é motivo de debate, embora raras vezes. Os restantes 18% 

(11/61) afirmam que o seu horário de trabalho não é motivo de conflito conjugal. 
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Salienta-se ainda que os conflitos conjugais são muito mais comuns entre os 

elementos do sexo feminino, representando 40,98% (25/61) do total das respostas que 

declaram que o horário de trabalho é motivo de debate algumas ou muitas vezes, 

contra 26,23% (16/61) da parte dos homens. Mesmo tendo em conta que 

responderam mais 7 elementos do sexo feminino podemos ver que 25 em 34 são 

73,5% para algumas ou muitas vezes contra 16 em 27 que são 59,26% do lado dos 

homens. Tais resultados são consistentes com estudos anteriores (Tuttle, 2012, p. 

265). 

Quadro 10: Conflitos conjugais por motivos de horário de trabalho 

Género Feminino Masculino Total geral 

Debate conjugal n % n % n % 

Nunca 5 8,20% 6 9,84% 11 18,03% 

Raras vezes 4 6,56% 5 8,20% 9 14,75% 

Algumas vezes 15 24,59% 11 18,03% 26 42,62% 

Muitas vezes 10 16,39% 5 8,20% 15 24,59% 

Total  34 55,74% 27 44,26% 61 100,00% 

 

Em suma, o principal motivo de preocupação dos trabalhadores por turnos, no que diz 

respeito à vida familiar e social, é a falta de tempo e incompatibilidade de horários. É 

de longe este o problema mais mencionado. Adicionalmente, há o problema do 

trabalho ao fim de semana e do horário da tarde que prejudicam o convívio familiar. 

Quando se pede para responder abertamente o que mais prejudica a vida social, o 

trabalho ao fim de semana é mencionado 5 vezes explicitamente, mas a falta de tempo 

é a queixa mais comum. Ora se estes trabalhadores laboram as mesmas 40 horas que 

o resto da população é razoável deduzir que o trabalho ao fim de semana tem 

influência determinante na sua menor disponibilidade. O horário da tarde também é 

mencionado como fator de perturbação: “No horário 16h-24h apenas estou com a 

minha família por período reduzido de tempo”, testemunha um inquirido; “Passo 

pouco tempo com minha filha e marido tem dias que só vejo minha filha a dormir…”, 

testemunha outro. Tais resultados vão ao encontro de estudos anteriores (Craig, 2014, 

p. 711; Lourenço, 2008, p. 13). Porém, considera-se que o problema do cansaço é de 
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relevo, apesar do relativamente baixo número de inquiridos a referi-lo, sobretudo 

porque invade os dias de folga. Ou seja, o desgaste provocado pelo trabalho em turnos 

rotativos não só reduz o tempo de convívio familiar como reduz também a qualidade 

do convívio porque, como alguns inquiridos testemunharam, às vezes “(…) nas folgas 

só apetece dormir”. É outro resultado que vai ao encontro com a literatura científica 

sobre o tema (Handy, 2010, p. 31). 

 

5.2.2. Grau de Alerta dos Trabalhadores Para o Impacto do Trabalho por Turnos 

na Saúde 

A segunda categoria de questões que se colocou prende-se com o grau de alerta dos 

trabalhadores para os problemas de saúde associados ao trabalho por turnos. Sobre 

este assunto não se produziram estudos científicos, mas pensamos que os 

trabalhadores que iniciam este tipo de horário devem ter informação sobre os riscos e, 

por isso, é que se incluiu esta questão no inquérito aplicado. Como já se disse, há 

questões como a insónia, a fadiga crónica ou a irritabilidade que são facilmente 

relacionadas com descanso insuficiente, são coisas que os trabalhadores por turnos e 

noturnos sentem na pele desde que começam a laborar nestes horários. O que não é 

evidente, mas tem literatura científica com resultados nesse sentido, é a relação entre 

horários de trabalho por turnos, principalmente aquele que inclui horário noturno, e 

problemas nos sistemas gastrointestinal e cardíaco. Quando se pediu para que os 

trabalhadores inquiridos assinalassem quais dos problemas elencados eles achavam 

que teriam relação com o trabalho por turnos, verificou-se que os problemas 

fortemente associados ao sono foram maioritariamente assinalados como prováveis 

ou muito prováveis de estar relacionados com o horário de trabalho por turnos. 

Destaca-se a insónia e a fadiga crónica com apenas 7,89% (6/76) a considerar 

improvável ou pouco provável de estarem relacionadas com o trabalho por turnos e a 

disforia com apenas 6,49% (5/77) a considerar pouco provável e 0 trabalhadores a 

considerar improvável. A ansiedade e a depressão, talvez por serem problemas que 

podem ser provocados por múltiplos fatores, tiveram menor taxa de respostas 

provável ou muito provável. Ainda assim, 74,03% (57/77) consideraram provável ou 
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muito provável que a ansiedade estivesse relacionada com o trabalho por turnos e 

65,38% (51/78) tiveram a mesma opinião sobre a depressão (cf. Quadro 11). 

Já em relação aos problemas cardíacos ou gastrointestinais, que não são de óbvia 

relação com o sono, as respostas foram muito mais difusas que na primeira metade da 

tabela. As diarreias e a azia, por exemplo, são consideradas como improvável ou pouco 

provável de estarem relacionadas com o trabalho por turnos por 84,21% (64/76) e 

77,63% (59/76) dos inquiridos, respetivamente. Por outro lado, 71,43% (55/77) 

considera provável ou muito provável que alterações no apetite estejam relacionadas 

com o trabalho por turnos. Com menores diferenças, a maioria considera improvável 

ou pouco provável que aumento do peso, problemas cardíacos e problemas intestinais 

estejam relacionados com o trabalho por turnos com percentagens de 53,33% (40/75), 

55,26% (42/76) e 56,58% (43/76), respetivamente. Estes resultados vão ao encontro 

da hipótese inicial de haver um baixo grau de alerta dos trabalhadores para problemas 

de saúde relacionados com o trabalho por turnos, principalmente naqueles que não 

são sentidos pela maioria dos visados. Isto porque apesar de haver evidência científica 

de maior prevalência de problemas gastrointestinais e cardíacos entre os 

trabalhadores por turnos do que na população geral, ainda assim eles são minoritários 

entre todos aqueles que trabalham por turnos.  

Como se suspeitava que as respostas sobre a probabilidade das doenças elencadas 

estarem relacionadas com o trabalho por turnos poderiam ser condicionadas pela 

manifestação das mesmas nas pessoas inquiridas, pediu-se também aos inquiridos que 

indicassem se já tinham sido afetados pelos problemas de saúde anteriormente 

elencados. Tal como se previa, os problemas relacionados com o sono são os que mais 

afetam a população inquirida. Insónia, disforia e irritabilidade já afetaram ou afetam 

muito os inquiridos com 64,94% (50/77), 74,36% (58/78) e 71,43% (55/77), 

respetivamente. Tal como se previa, os problemas relacionados com o sono são os que 

mais afetam a população inquirida. Insónia, disforia e irritabilidade já afetaram ou 

afetam muito os inquiridos com 64,94% (50/77), 74,36% (58/78) e 71,43% (55/77), 

respetivamente.  
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Quadro 11: Comparação entre a perceção dos problemas de saúde relacionados com o trabalho por turnos e os problemas efetivamente sentidos 
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Nunca afetou 

 
 
 
 
 

Afeta um pouco 
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Afeta muito 

 
 
 
 
 

Total  

Insónia (2,63%) 2 (5,26%) 4 (35,53%) 27 (56,58%) 43 76 (11,69%) 9 (23,38%) 18 (23,38%) 18 (41,56%) 32 77 

Fadiga crónica (1,30%) 1 (6,49%) 5 (37.66%) 29 (54,54%) 42 77 (18,42%) 14 (21,05%) 16 (31,58%) 24 (28,94%) 22 76 

Disforia 0 (6,49%) 5 (35,06%) 27 (58,44%) 45 77 (8,97%) 7 (16,67%) 13 (35,90%) 28 (38,46%) 30 78 

Ansiedade (5,20%) 4 (20,78%) 16 (35,06%) 27 (38,96%) 30 77 (25,97%) 20 (19,48%) 15 (29,87%) 23 (24,67%) 19 77 

Depressão (7,69%) 6 (26,92%) 21 (29,49%) 23 (35,90%) 28 78 (48,05%) 37 (19,48%) 15 (22,08%) 17 (10,39%) 8 77 

Irritabilidade (2,60%) 2 (7,79%) 6 (36,36%) 28 (53,25%) 41 77 (11,69%) 9 (16,88%) 13 (31,17%) 24 (40,26%) 31 77 

Astenia Matinal (1,30%) 1 (9,09%) 7 (32,47%) 25 (57,14%) 44 77 (8,00%) 6 (22,67%) 17 (30,67%) 23 (38,67%) 29 75 

Dores de cabeça (5,20%) 4 (19,48%) 15 (38,96%) 30 (35,90%) 28 77 (16,68%) 13 (23,38%) 18 (35,06%) 27 (24,67%) 19 77 

Diarreias (51,32%) 39 (32,89%) 25 (10,53%) 8 (5,26%) 4 76 (68,83%) 53 (23,38%) 18 (1,30%) 1 (5,20%) 4 77 

Azia (36,84%) 28 (27,63%) 21 (25,00%) 19 (10,53%) 8 76 (52,63%) 40 (26,32%) 20 (10,53%) 8 (10,53%) 8 76 

Alterações no 
apetite 

(12,99%) 10 (15,58%) 12 (50,65%) 39 (20,78%) 16 77 (16,88%) 13 (25,97%) 20 (37,66%) 29 (19,48%) 15 77 

Aumento de peso (20,00%) 15 (33,33%) 25 (25,33%) 19 (21,33%) 16 75 (43,42%) 33 (17,11%) 13 (19,74%) 15 (19,74%) 15 76 

Problemas 
cardíacos 

(28,94%) 24 (23,68%) 18 (36,84%) 28 (7,89%) 6 76 (67,11%) 51 (22,37%) 17 (10,53%) 8 0 76 

Problemas de 
estômago 

(19,48%) 15 (23,38%) 18 (37,66%) 29 (19,48%) 15 77 (55,26%) 42 (21,05%) 16 (17,11%) 13 (6,58%) 5 76 

Problemas 
intestinais 

(26,32%) 20 (30,26%) 23 (27,63%) 21 (15,79%) 12 76 (57,89%) 44 (22,37%) 17 (7,89%) 6 (11,84%) 9 76 
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Apesar da elevada taxa de afetados pela insónia, apenas 20,51% (16/78) declara tomar 

algumas ou muitas vezes medicação para dormir, numa escala em que 1 seria nunca tomo 

medicação para dormir e 4 seria tomo muitas vezes medicação para dormir. As diarreias e 

problemas cardíacos não afetam grandemente a população de inquiridos. Apenas 6,50% 

(5/77) afirma ter sido afetado ou muito afetado por diarreias e 10,53% (8/76) afirma já ter 

sido afetado por problemas cardíacos. Tais resultados são coincidentes com as respostas 

sobre a probabilidade de estes mesmos problemas estarem relacionados com o trabalho por 

turnos. São as diarreias e os problemas cardíacos que os inquiridos consideraram ter menos 

probabilidade de estar relacionados com o trabalho por turnos e são as diarreias e os 

problemas cardíacos que menos afetam os trabalhadores inquiridos. No mesmo sentido, as 

alterações no apetite afetam ou afetam muito 57,14% (44/77) dos inquiridos e tal resultado 

é consistente com a perceção que eles têm em relação à probabilidade de isso estar 

relacionado com o horário de trabalho por turnos. De notar ainda que quando se pediu aos 

inquiridos que indicassem se sentiam apetite excessivo, falta de apetite ou ambos obteve-se 

que dos 65 que responderam: 53,8% (35/65) afirmaram sentir ambas as situações; 26,2% 

(17/65) afirmaram sentir falta de apetite apenas; 20,0% (13/65) indicou sentir apenas 

apetite excessivo. Como diversos estudos indicam que a dieta dos trabalhadores noturnos é 

mais pobre (Lowden, 2010, p. 164; Costa G. , 1996, p. 10; Wedderburn, 2000, pp. 19-20), 

perguntou-se também quão importante seria o fornecimento de refeições quentes no 

período noturno e 73,08% (57/78) respondeu que seria positivo ou muito positivo. Resta 

aqui registar que no que diz respeito à experiência pessoal, verificaram-se diferenças 

significativas entre géneros nas respostas relativas ao aumento de peso, dores de cabeça, 

astenia matinal e ansiedade. Relativamente ao aumento de peso 40 em 76 respondentes 

(52,63%) disseram ser muito afetados ou já terem sido afetados, e desses, 30 são elementos 

do género feminino. Quanto a dores de cabeça, 46 em 77 respondentes (59,74%) afirmam 

ser muito afetados ou já terem sido afetados, e desses 31 são do género feminino. Astenia 

matinal já afetou ou afeta muito 52 em 75 (69,33%) respondentes, e desses, 31 são 

elementos do género feminino. A ansiedade já afetou ou afeta muito 42 em 77 (54,55%) 

respondentes, e desses, 29 são elementos do género feminino.     
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5.2.3. Satisfação Geral com o Trabalho e Aspetos mais Valorizados 

A terceira questão que se colocou ao encetar esta dissertação foi sobre os aspetos mais 

valorizados pelos trabalhadores por turnos, se o rendimento, se o descanso. Para isso 

colocaram-se algumas perguntas sobre a satisfação geral com as condições da empresa. 

Perguntou-se a satisfação com a iluminação da empresa, com o ruído, com a temperatura 

ambiente, da justiça do salário em comparação com os colegas. Por fim, perguntou-se o 

motivo por que aquelas pessoas trabalham por turnos e em que condições considerariam 

abandonar aquele horário.  

Quadro 12: Satisfação com as condições de iluminação e climatização do local de trabalho 

Considera-se satisfeito/a com:  Iluminação da empresa Temperatura dentro da empresa 

 n % n % 

Nada satisfeito/a 1 2 2,53% 11 13,92% 

Pouco satisfeito/a 2 7 8,86% 35 44,30% 

Satisfeito/a 3 34 43,04% 21 26,58% 

Bastante satisfeito/a 4 22 27,85% 9 11,39% 

Muito satisfeito/a 5 14 17,72% 3 3,80% 

Total  79 100,00% 79 100,00% 

 

Quanto às condições de iluminação as respostas indicam uma satisfação da maioria dos 

inquiridos, com apenas 11,39% (9/79) a considerarem-se pouco ou nada satisfeitos com as 

mesmas.  

Quadro 13: Classificação do ruído no local de trabalho 

Classifique o ruído no seu 
local de trabalho. n % 

Muito ruído 1 19 24,05% 

Algum ruído 2 48 60,76% 

Pouco ruído 3 10 12,66% 

Silencioso 4 2 2,53% 

Total 79 100,00% 
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Em relação às condições de climatização a situação é diferente, com 58,22% (46/79) a 

considerar-se pouco ou nada satisfeito com a temperatura dentro da empresa. Em relação 

ao ruído há uma insatisfação geral com 84,81% (67/79) a considerar que o seu local de 

trabalho tem muito ou algum ruído contra apenas 15,19% (12/79) a considerar que o local 

de trabalho é pouco ruidoso ou silencioso. 

Em relação a remunerações, e como se antecipava que toda a gente responderia não se lhe 

perguntassem se estavam satisfeitos com a remuneração, optou-se por perguntar se se 

sentiam prejudicados em relação a colegas da mesma categoria. 

Figura 5: Sentimento em relação à justiça das remunerações 

 

Responderam 78 dos 79 inquiridos e destes 43,6% (34/78) afirmaram sentirem-se 

prejudicados na remuneração, 17,9% (14/78) responderam talvez e 38,5% (30/78) não se 

sentem prejudicados, não se registando diferenças significativas entre géneros. Àqueles que 

responderam sim ou talvez foi pedido que justificassem as suas respostas. Apenas 23 

justificaram o motivo por que se sentem prejudicados e dois deles escreveram coisas que 

não permitiram identificar os seus motivos. 
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Quadro 14: Motivos de insatisfação quando a remuneração 

Motivo Nº do inquirido 

Os mais novos ganham o mesmo ou mais  

“Devido ao facto de quem acaba de chegar, ganhar o mesmo 

ordenado que eu, quando sou eu que tenho que dar formação e 

ainda resolver os erros dessas mesmas pessoas. O desgaste não 

é compensado no ordenado.” 

Inquirido nº 1 (F) 

“Ter colegas de trabalho a trabalhar há menos tempo do que eu 

e a ganhar o mesmo.” 

Inquirido nº 2 (F) 

“Há uns tempos atrás (sic) as pessoas com menos tempo de casa 

levavam tanto como eu.” 

Inquirido nº 19 (F) 

“Colegas que foram contratados depois de mim recebem a 

mesma remuneração. Colegas que trabalham menos têm 

remuneração superior.” 

Inquirido nº 58 (M) 

“Um dos motivos é ter colegas com menos anos e receber 

mais.” 

Inquirido nº 53 (F) 

“Colegas que entravam mais recente, ficavam a receber o 

mesmo que eu.” 

Inquirido nº 69 (F) 

Os mais velhos ganham mais  

“Porque os mais antigos têm uma remuneração mais elevada, 

mas muitos deles são desinteressados e quem se interessa tem 

uma remuneração menor.” 

Inquirido nº 15 (F) 

“Sim porque existem pessoas que com o passar dos anos 

pensam que ganham estatuto e encostam-se. E nós, os novos, 

esforçamo-nos e fazemos o nosso e o deles.” 

Inquirido nº 30 (M) 

“Tenho colegas que trabalham muito menos do que eu, dão 

menos à empresa e recebem mais que eu. Só porque têm mais 

tempo de casa.” 

Inquirido nº 31 (M) 



 
 

88 
 

“Sim, pois tinha a mesma categoria dos meus colegas e ganhava 

menos por estar na fábrica há menos tempo.” 

Inquirido nº 38 (F) 

Colegas com a mesma categoria ganham mais  

“Sinto que devia ser aumentado pois tenho colegas que fazem 

as mesmas funções e recebem mais.” 

Inquirido nº 4 (M) 

“Há menos de um mês é que o salário começou a ser o mesmo 

para colegas da mesma categoria.” 

Inquirido nº 75 (F) 

Não há avaliação de competências  

“A remuneração não devia ser só pela categoria, mas também 

por avaliação de competência.” 

Inquirido nº 13 (M) 

“O bom trabalhador deve ser recompensado em detrimento dos 

colegas que fazem menos ou não são tão bons a realizar as 

funções exigidas.” 

Inquirido nº 36 (M) 

“Há colegas que desempenham exatamente a mesma função 

que eu, trabalham menos, ganham mais.” 

Inquirido nº 48 (F) 

“Nem sempre quem trabalha melhor ganha mais.” Inquirido nº 50 (M) 

“Colegas que foram contratados depois de mim recebem a 

mesma remuneração. Colegas que trabalham menos têm 

remuneração superior.” 

Inquirido nº 58 (M) 

“Trabalham pior e ganham tanto ou mais.” Inquirido nº 72 (M) 

Remuneração dos turnos insuficiente  

“A remuneração do trabalho por turnos devia ser muito 

melhorada.” 

Inquirido nº 13 (M) 

Deslocações muito longas não compensadas  

“Devido às deslocações e tempo perdido.” Inquirido nº 77 (M) 

Categoria inadequada à função  
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“Apesar de já terem retificado o problema estive 3 anos num 

posto pesado de categoria diferente, ordenado diferente e tinha 

colegas que nunca trabalharam nesse posto e tinham categoria 

e ordenado desse posto.” 

Inquirido nº 20 (F) 

“14 anos com o ordenado mínimo e outros ao fim de um ano 

foram aumentados em nome de uma categoria.” 

Inquirido nº 79 (F) 

Motivo indeterminado  

“Senti essa diferença durante anos.” Inquirido nº 41 (F) 

“Diferenças salariais completamente distintas.” Inquirido nº 68 (M) 

 

Apesar de se terem identificado muitos motivos, aqueles que mais vezes foram invocados 

são as diferenças salariais por motivos de antiguidade (10/23, dos quais 7 são elementos do 

género feminino) que os inquiridos consideram injustas. Curiosamente, ou não, há quase 

tantos a queixarem-se que os mais novos ganham um salário igual ou superior (6 casos) ao 

seu como há a queixarem-se do contrário, de que os mais velhos ganham salários superiores 

(4 casos). Há ainda um número razoável de trabalhadores (seis) que se queixam de não 

haver avaliação de competências. 

Em relação ao motivo porque fazem turnos, 58,97% (46/78) respondeu que era por falta de 

opções na altura em que procuravam emprego, 33,33% (26/78) faz turnos porque se ganha 

mais que no horário normal, 7,69% (6/78) afirma que o horário se adapta melhor ao seu 

ritmo de vida e 3,85% (3/78) tem este horário porque facilita a conciliação com outro 

emprego. Há ainda dois casos que entraram numa altura em que não se fazia turnos e 

quando se iniciou o horário por turnos decidiram manter-se. Os casos que responderam: “A 

empresa exige”, “Contrato da empresa” e “Porque a empresa labora por turnos” não nos 

permitiram identificar o motivo que os mantém no horário por turnos.  

Os números elevados de respostas que afirmam fazer turnos por falta de opções quando 

procuravam emprego são consistentes com os números apresentados no capítulo 1 sobre o 

crescimento do trabalho por turnos mesmo em tempos de subida abrupta do desemprego. 

Recorda-se que o questionário foi entregue em 2019 e 47 dos 79 inquiridos trabalha por 

turnos há 6 ou menos anos. 
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Quadro 15: Motivos para aceitar fazer turnos 

Género Feminino Masculino Total geral 

Por que motivo faz turnos? n % n % n % 

A empresa exige.   1 1,28% 1 1,28% 

Adapta-se melhor ao meu ritmo de vida 1 1,28% 3 3,85% 4 5,13% 

Contrato da empresa. 1 1,28%   1 1,28% 

Facilita a conciliação com outro emprego 1 1,28%   1 1,28% 

Facilita a conciliação com outro emprego, Adapta-se 
melhor ao meu ritmo de vida, Familiar.   1 1,28% 1 1,28% 

Facilita a conciliação com outro emprego, Ganha-se 
melhor que no horário normal   1 1,28% 1 1,28% 

Falta de opções na altura que procurava emprego 25 32,05% 16 20,51% 41 52,56% 

Falta de opções na altura que procurava emprego, 
Ganha-se melhor que no horário normal 2 2,56% 3 3,85% 5 6,41% 

Ganha-se melhor que no horário normal 8 10,26% 11 14,10% 19 24,36% 

Ganha-se melhor que no horário normal, Adapta-se 
melhor ao meu ritmo de vida, Diversidade.   1 1,28% 1 1,28% 

No início não fazia turnos. 1 1,28%   1 1,28% 

Porque a empresa labora por turnos.   1 1,28% 1 1,28% 

Porque na altura que entrei era fixo depois passou a 
turnos. Por não ter estudos não é fácil arranjar 
trabalho. 1 1,28%   1 1,28% 

Total geral 40 51,28% 38 48,72% 78 100,00% 

 

No que diz respeito aos aspetos mais valorizados pelos trabalhadores obteve-se que 40,51% 

(32/79) dos trabalhadores valorizam o rendimento e assinalaram aumentos do subsídio de 

turno ou aumentos de ordenado. Há uma maioria de 54,43% (43/79) que valoriza o 

descanso e assinalou que o que mais contribuiria para melhorar a sua qualidade de vida 

seria uma redução do horário de trabalho (35,44%) ou mais dias de férias (20,25%). Há ainda 

10,13% (8/79) que assinalaram que o que mais desejavam é não trabalhar ao fim de 

semana.22 

                                                      

22 No questionário entregue pede-se para assinalar apenas uma das opções e especifica-se que é suposto 
manter o trabalho ao fim de semana. Ainda assim, em 9 casos foi assinalada mais que uma opção. Considera-
se, no entanto, que olhando a tabela se verifica que a exclusão desses casos não alteraria significativamente os 
resultados.  
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Quadro 16: Fatores mais valorizados 

Género Feminino Masculino Total geral 

O que é que contribuiria mais para melhorar a sua 
qualidade de vida, mantendo o trabalho noturno e ao 
fim de semana?  n % n % n % 

Aumento do subsídio de turno 8 10,13% 15 18,99% 23 29,11% 

Aumento do subsídio de turno, Mais dias de férias 3 3,80% 1 1,27% 4 5,06% 

Aumento do subsídio de turno, Mais dias de férias, 
Aumento do ordenado.   1 1,27% 1 1,27% 

Aumento no salário base; Melhoramento dos 
horários de trabalho.   1 1,27% 1 1,27% 

Aumento significativo do ordenado.   1 1,27% 1 1,27% 

Aumento substancial do ordenado. 1 1,27%   1 1,27% 

Aumento substâncial do ordenado.   1 1,27% 1 1,27% 

Mais dias de férias 5 6,33% 5 6,33% 10 12,66% 

Redução do horário de trabalho 15 18,99% 9 11,39% 24 30,38% 

Redução do horário de trabalho, Mais dias de férias   1 1,27% 1 1,27% 

Redução do horário de trabalho, Trabalhar por 
turnos, mas não aos fins de semana. 2 2,53%   2 2,53% 

Rotatividade diferente. 1 1,27%   1 1,27% 

Todas as anteriores.   1 1,27% 1 1,27% 

Trabalhar por turnos, mas não aos fins de semana. 5 6,33% 1 1,27% 6 7,59% 

Turno fixo ou redução na variação de troca de turnos.   1 1,27% 1 1,27% 

Um horário mais estável. 1 1,27%   1 1,27% 

Total geral 41 51,90% 38 48,10% 79 100,00% 

 

Por fim, coloca-se a questão sobre as condições em que os inquiridos estariam dispostos a 

deixar o trabalho por turnos. Em 2013, Joana Prata e Isabel Silva apresentaram um estudo 

com uma amostra de trabalhadores da indústria eletrónica em que se perguntava se estes 

mudariam para o horário normal mantendo os salários, 71,8 % dos que trabalhavam em 

turnos alternados responderam “de certeza que sim” (Prata, 2013, p. 150). No nosso 
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questionário pretendia-se que a pergunta funcionasse como um filtro para a pergunta 

anterior pois as opções que se colocam são: abandonava apenas mantendo o subsídio de 

turno; abandonava, mesmo perdendo o subsídio de turno; estou satisfeito com o horário; ou 

resposta aberta. 

Quadro 17: Condições em que aceitariam mudar para o horário normal 

Género Feminino Masculino Total geral 

Se tivesse possibilidade de mudar para o horário 
diurno fixo de segunda a sexta, fá-lo-ia? n % n % n % 

De momento não porque facilita-me o tratamento de 
assuntos pessoais. 0 0% 1 1,27% 1 1,27% 

Não, estou satisfeito com o horário 3 3,80% 3 3,80% 6 7,59% 

Não, pelo impacto salarial que ia ter, mas aceitava 
redução do subsídio de turno eliminando o fim de 
semana. 1 1,27% 0 0% 1 1,27% 

Não. O subsídio de turno faz com que me mantenha. 
Apesar de escasso. 0 0% 1 1,27% 1 1,27% 

Sim, mas só mantendo o salário 21 26,58% 28 35,44% 49 62,03% 

Sim, mesmo perdendo o subsídio de turnos 16 20,25% 4 5,06% 20 25,32% 

Só se for dois turnos tarde/noite. 0 0% 1 1,27% 1 1,27% 

Total geral 41 51,90% 38 48,10% 79 100,00% 

 

Aqui o que realmente interessava era saber quantos estavam dispostos a abdicar do subsídio 

de turno em troca de um horário diurno fixo de segunda a sexta. Aqueles que escolhessem 

abdicar do subsídio de turno fazem uma escolha clara e reforçam os números que indicam 

que pode haver uma percentagem de trabalhadores que faz turnos por já se verificar uma 

certa escassez de horários normais. 

Os resultados obtidos indicam que há uma clara maioria que valoriza mais o salário que a 

qualidade de vida, uma vez que 64,56% (51/79) afirma que só mudaria de horário mantendo 

o salário ou que não está disponível para abdicar do rendimento extra proveniente do 

subsídio de turno. Ainda assim, os 25,32% (20/79) de inquiridos que afirmam estar dispostos 

a abdicar do subsídio de turno em troca de um horário normal são um número significativo. 

Isto indica que poderá já haver um número significativo de trabalhadores a fazer turnos por 
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falta de alternativas no mercado de trabalho, embora seja necessário aprofundar a pesquisa 

porque destes 20 apenas 9 trabalham por turnos há 6 anos ou menos. 

Quadro 18: Distribuição por faixa etária dos que estariam dispostos a abdicar do subsídio de turno 

Antiguidade n 

1-3 anos 6 

4-6 anos 3 

7-9 anos 1 

10-12 anos 1 

13-15 anos 4 

16-20 anos 3 

21 ou mais anos 2 

Total geral 20 

 

Resumindo, os trabalhadores estão maioritariamente satisfeitos com as condições de 

iluminação da empresa, e maioritariamente insatisfeitos com o ruído e a temperatura do seu 

local de trabalho. Por motivos de higiene de sono e segurança, as condições de iluminação 

devem ser adequadas ao horário noturno (Moreno, 2003, p. 43; Akerstedt T. a., 2009, p. 

265), o desgaste acrescido que traz o trabalho em condições de frio ou ruído excessivo deve 

ser impedido com condições de climatização reguladas pela lei. Para as condições de 

temperatura no local de trabalho não existem estudos, mas parece-nos inaceitável que os 

trabalhadores não sejam protegidos do arrefecimento noturno23. O ruído já está 

contemplado pela decreto-lei nº 182/2006 que transpõe a diretiva 2003/10/CE do 

Parlamento Europeu relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de 

exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (ruído). No que diz 

respeito à justiça das remunerações – em comparação com os colegas – obteve-se 

resultados mistos com justificações que não diferem das que poderiam ser dadas por 

trabalhadores em qualquer outro tipo de horário. Apenas um trabalhador considera que a 

remuneração do trabalho por turnos devia ser melhorada, indiciando que esta não é 

                                                      

23 Ressalva-se, contudo, que os dados aqui expostos em relação a temperatura, ruído e iluminação são fruto de 
avaliação subjetiva dos trabalhadores e não de medições feitas. Assim, não são instrumento adequado para 
eventual construção de uma política pública, mas apenas um vislumbre da satisfação dos inquiridos com as 
condições materiais do seu local de trabalho. 
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suficientemente compensadora em comparação com os colegas que não fazem turnos (cf. 

Quadro 14). A maioria dos trabalhadores inquiridos aparentam valorizar mais o rendimento 

que a estabilidade de horário. Embora 58,97% (46/78) tenham indicado que lhes faltou 

opções na altura que procuravam emprego, apenas 25,32% (20/79) afirma estar disposto a 

abdicar do subsídio de turno. Destes 20 trabalhadores que estariam dispostos a abdicar do 

rendimento extra do subsídio de turnos, 16 são elementos do género feminino. É uma 

diferença muito significativa que não podemos explicar através dos dados recolhidos neste 

questionário, podemos apenas aventar a hipótese de esta diferença se prender com motivos 

de ordem cultural. Adicionalmente, 54,43% (43/79) afirmam que o que mais contribuiria 

para melhorar a sua qualidade de vida seria uma redução do horário de trabalho ou mais 

dias de férias. Estes números podem ser sinal de que o subsídio de turno é suficiente para a 

maioria dos inquiridos, embora o horário seja muito desgastante. 
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Conclusão 

Quando se iniciou esta dissertação colocaram-se quatro questões, duas delas já tinham sido 

amplamente exploradas nas áreas da saúde e da psicologia. Quando se pergunta o que mais 

afeta a vida do trabalhador por turnos, a literatura científica tem-nos dito que é o menor 

tempo para o convívio familiar, a redução do tempo com os filhos em idade escolar quando 

trabalham ao fim de semana e ao serão. Na vida social tem-se identificado menor 

participação em atividades comunitárias porque elas são geralmente marcadas para o fim de 

semana ou no final da tarde, alguns reportam inclusivamente perda de contacto com 

amigos. Em relação a esta questão, no nosso estudo de caso obteve-se resultados que vão 

ao encontro daquilo que se retirou da pesquisa bibliográfica. Em 64,5% dos casos é 

reportado um impacto negativo ou muito negativo do horário de trabalho na vida social, na 

vida familiar 55,1% reportam impacto negativo ou muito negativo. Os motivos expostos pela 

nossa amostra são a falta de tempo para família e amigos, o cansaço e a indisponibilidade ao 

fim de semana, 30,38% consideram que perderam contacto com amigos por causa da 

indisponibilidade de horário. Quando se procura saber quais os aspetos mais valorizados 

pelos trabalhadores por turnos, a bibliografia diz-nos que a maioria encontra neste 

expediente uma forma de aumentar o seu rendimento mesmo tendo habilitações 

académicas reduzidas. No nosso estudo de caso procuramos saber se, no pressuposto de 

manter tudo o resto na mesma, preferiam um aumento do rendimento ou mais tempo de 

descanso (quer por via de redução da jornada semanal, quer por via de mais dias de férias). 

Os resultados são um pouco difíceis de interpretar porque a maioria, 54,43% dos inquiridos, 

escolheu uma redução do horário de trabalho ou mais dias de férias quando perguntada 

sobre o que mais contribuiria para melhorar a sua qualidade de vida, mas 64,56% afirmou 

que só mudaria para um horário fixo diurno de segunda a sexta-feira caso mantivesse o 

rendimento. Apenas 25,32% estariam dispostos a perder rendimento para poder ter um 

horário fixo diurno. Esses 25,32 % representam 20 pessoas em 79, e dessas 20 pessoas, 16 

são mulheres. Como os dados que recolhemos não nos permitem descortinar nenhum 

motivo para esta diferença entre géneros (não se verificou que as mulheres fossem mais 

afetadas por problemas de saúde – exceto no caso do aumento de peso, dor de cabeça, 

astenia matinal e ansiedade -, nem mais afetadas na vida social e familiar) ficará para 
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estudos futuros a tentativa de perceber se estes números são uma excecionalidade da 

amostra em questão ou, não sendo, quais os motivos para essa diferença.     

As outras duas questões que colocamos inicialmente – sobre o grau de alerta dos 

trabalhadores para os problemas de saúde provocados pelo trabalho noturno e sobre a 

adequação da atual lei do trabalho por turnos e noturno – não se encontram estudadas, ou 

pelo menos não encontramos tais trabalhos. Por isso, os nossos resultados aqui são apenas 

um pequeno contributo para o esclarecimento destas questões e futuramente serão 

necessários estudos de maior fôlego e incluindo mais setores de atividade. O que concluímos 

da nossa amostra foi que há mais alerta dos trabalhadores para os malefícios do trabalho 

por turnos nas doenças do sono como é o caso das insónias, da disforia ou da fadiga crónica. 

No caso de problemas de saúde com relação menos óbvia com o sono, como é o caso dos 

problemas gastrointestinais ou cardiovasculares, o grau de alerta dos trabalhadores revelou-

se muito menor. Em relação à adequação da lei (artigo 220º do código de trabalho) que 

regula o trabalho por turnos e noturno, considera-se que ela cumpre as recomendações da 

OIT para examinação dos trabalhadores ao ingressar no trabalho por turnos, cumpre na 

imposição de descansos mínimos na mudança de turno e cumpre na fixação do pagamento 

de uma compensação de 25% em cada hora de trabalho noturno. No entanto, não se 

privilegia a contratação coletiva que as especificidades e quase intermináveis variáveis deste 

sistema imporiam. E por outro lado também são deixados de fora da compensação 

financeira (exceto no caso de haver cobertura de um IRCT) os trabalhadores de setores que 

pela sua natureza funcionem maioritariamente à noite, como é o caso da hotelaria. Assim, 

entende-se que a lei discrimina um setor inteiro e não é sensível aos danos de saúde que o 

trabalho noturno e por turnos pode causar. Além disso, e embora se reconheça que serão 

necessários mais estudos, considera-se que devia ser estudada a entrega de informação 

sobre os efeitos do trabalho noturno na saúde aquando do ingresso de um trabalhador 

neste regime. 

Por fim, sugere-se que futuramente se aprofunde o estudo das questões mais valorizadas 

pelos trabalhadores se o rendimento se o tempo de descanso. Sugere-se também uma 

avaliação do impacto para as empresas de uma redução da redução da jornada semanal dos 

trabalhadores por turnos, ou do aumento dos dias de férias. Também seria interessante 

estudar o efeito de um aumento do grau de alerta dos trabalhadores, em relação aos 
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malefícios do trabalho por turnos na saúde, na sua mobilização para reclamar melhores 

compensações ou restrições ao sistema. Além disso, merece atenção o estudo dos limites 

que a jornada semanal deverá ter, uma vez que para garantir o trabalho contínuo são 

necessárias 168 horas por posto, por semana. Assim, com 4 equipas, será necessário que 

cada trabalhador garanta 42h de trabalho semanais. Também sabemos que o trabalho por 

turnos é mais desgastante que o trabalho em horário fixo diurno, precisamos agora de 

estudar se é preferível limitar o número de horas semanais, obrigando a contratar mais 

pessoal ou se é melhor manter a possibilidade de haver horários de 42 horas semanais 

devidamente compensados em remuneração. 

Já sabemos a qual é a sensibilidade dos representantes da indústria para a redução dos 

horários dos trabalhadores por turnos através dos contributos da CIP para os projetos de lei 

496/XIII/2ª e 508/XIII/2ª: “Comumente se invoca que a televisão, a Internet, etc., afetam, 

negativamente a vida familiar e a o estreitamente (sic) de laços de afinidade, mas não é por 

isso que se intenta proibir ou condicionar a acesso a estes meios. Porquê focalizar o reparo 

crítico no trabalho por turnos?” (CIP, 2017). Resta saber como pensam os trabalhadores. 
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Anexos 

Questionário sobre o trabalho por turnos 

 

Este inquérito por questionário tem finalidade científica e visa auscultar os trabalhadores em regime de 

trabalho por turnos acerca da sua opinião e experiência sobre a natureza, condições e dificuldades desse 

regime, entre outros aspetos. O questionário é anónimo e todos os dados serão analisados com o maior rigor e 

confidencialidade no quadro da dissertação de Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  

Para qualquer dúvida sobre esta investigação, por favor, utilize o seguinte e-mail: helder9f@gmail.com  

Agradeço a sua colaboração substantiva.  

Cordialmente, Hélder Rocha 

 

1 – Idade: ___ 

2 – Sexo: masculino ☐         feminino ☐ 

3 – Indique as suas habilitações escolares: 

a) Ensino primário incompleto 

b) Ensino primário completo ou equivalente (4º ano) 

c) Ciclo preparatório ou equivalente (6º ano) 

d) 5º ano do ensino liceal ou técnico ou equivalente (9º ano) 

e) 7º ano do ensino liceal ou técnico, 12º ano ou equivalente 

f) Licenciatura incompleta 

g) Licenciatura 

h) Mestrado 

i) Doutoramento 

4 – Refira a sua profissão anterior: _____________________________ 

5 – Profissões dos seus ascendentes (no caso de serem reformados, indique o que faziam antes): 

5.1. Profissão do pai: _____________________________ 

5.2. Profissão da mãe: _____________________________ 

6 – Indique a distância aproximada de casa ao trabalho (em km): _____________ 

7 – Quanto tempo demora a fazer o trajeto casa-trabalho (em minutos)? _____________ 

8 – Há quantos anos trabalha por turnos? _____________ 

8.1 – Em que turnos costuma laborar? 

Manhã: ☐    Tarde: ☐    Noite: ☐

9 – Categoria profissional: _____________________________ 

10 – Função que desempenha atualmente: _____________________________ 
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11 – Considera-se satisfeito com as condições de iluminação da empresa? 

 (Avalie de 1 a 5, em que, 1 não está satisfeito, 2 está pouco satisfeito, 3 está satisfeito, 4 está bastante satisfeito e 5 

muito satisfeito. Assinale com um círculo o número que corresponde à sua resposta.) 

 

1            2            3            4            5
 

12 – Considera-se satisfeito com a temperatura do ar dentro do local de trabalho? 

(Avalie de 1 a 5, em que, 1 não está satisfeito, 2 está pouco satisfeito, 3 está satisfeito, 4 está bastante satisfeito e 5 

muito satisfeito. Assinale com um círculo o número que corresponde à sua resposta.) 

 

1            2            3            4            5

13 – Classifique o ruído no seu local de trabalho.  

 (Avalie de 1 a 4, em que, 1 muito ruído, 2 algum ruído, 3 pouco ruído, 4 silencioso. Assinale com um círculo o número que 

corresponde à sua resposta.) 

 

1            2            3            4            5

14 – Quão importante seria para si o fornecimento de refeições quentes no horário noturno?  
(Avalie de 1 a 4, em que: 1 - muito negativo, 2 - negativo, 3 - positivo, 4 – muito positivo. Assinale com um círculo o 

número que corresponde à sua resposta.) 

 

1            2            3            4            5
 

15 – Assinale quais dos seguintes problemas acha que podem estar relacionados com o trabalho 

por turnos 

(Avalie de 1 a 4, em que, 1 é improvável, 2 pouco provável, 3 provável, 4 muito provável. Assinale com um círculo o 

número que corresponde à sua resposta.) 

Insónia 1 2 3 4 

Fadiga crónica 1 2 3 4 

Disforia (sente que não está a disfrutar   

em pleno de certos momentos) 

1 2 3 4 

Ansiedade            1 2 3 4 

Depressão     1 2 3 4 

Irritabilidade        1 2 3 4 

Astenia matinal (acorda cansado/a)                               1 2 3 4 

Dores de cabeça                                                                   1 2 3 4 
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16 - Dos seguintes problemas, assinale aquele/s que o/a afeta/m ou já afetou/aram: 

(Indique de 1 a 4 a sua intensidade, em que, 1 nunca afetou, 2 um pouco, 3 já afetou, 4 afeta muito. Assinale com um 

círculo o número que corresponde à sua resposta.) 

 

17 - Se assinalou alterações no apetite em 16., indique se sente: 

Apetite excessivo: ☐              Falta de apetite: ☐              Ambos: ☐

17.1 - Que turno costuma estar a fazer quando sente apetite excessivo? 

Diarreias 1 2 3 4 

Azia            1 2 3 4 

Alterações no apetite                                                           1 2 3 4 

Aumento de peso                                                                 1 2 3 4 

Problemas cardíacos                                                            1 2 3 4 

Problemas de estômago                                                      1 2 3 4 

Problemas intestinais                                                           1 2 3 4 

Insónia 1 2 3 4 

Fadiga crónica 1 2 3 4 

Disforia (sente que não está a disfrutar   

em pleno de certos momentos) 

1 2 3 4 

Ansiedade            1 2 3 4 

Depressão     1 2 3 4 

Irritabilidade        1 2 3 4 

Astenia matinal (acorda cansado/a)                               1 2 3 4 

Dores de cabeça                                                                   1 2 3 4 

Diarreias 1 2 3 4 

Azia            1 2 3 4 

Alterações no apetite                                                           1 2 3 4 

Aumento de peso                                                                 1 2 3 4 

Problemas cardíacos                                                            1 2 3 4 

Problemas de estômago                                                      1 2 3 4 

Problemas intestinais                                                           1 2 3 4 
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Manhã: ☐    Tarde: ☐    Noite: ☐

 

17.2 - Que turno costuma estar a fazer quando sente falta de apetite? 

Manhã: ☐    Tarde: ☐    Noite: ☐

18 – Já foi afetado/a por problemas oncológicos? Se sim, indique o órgão afetado: 

__________________________________________________________________________________ 

19 – É fumador/a? 

Sim☐  Não☐  Ocasionalmente ☐ 

 

19 – Indique com que frequência toma medicação para dormir. 

(Utilize a escala, em que, 1 nunca, 2 raras vezes, 3 algumas vezes, 4 muitas vezes. Assinale com um círculo o número que 

corresponde à sua resposta)  

1            2            3            4            

20 – Qual é o impacto que o seu horário de trabalho tem na sua vida social? 

(Avalie de 1 a 5, em que: 1 - muito negativo, 2 - negativo, 3 - neutro, 4 - positivo e 5 – muito positivo. Assinale com um 

círculo o número que corresponde à sua resposta.) 

 

1            2            3            4            5 
 

20.1 – Justifique, com exemplos, a sua resposta: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

21 – Qual é o impacto que o seu horário de trabalho tem na sua vida familiar? 

(Avalie de 1 a 5, em que: 1 - muito negativo, 2 - negativo, 3 - neutro, 4 - positivo e 5 – muito positivo. Assinale com um 

círculo o número que corresponde à sua resposta.) 

 

1            2            3            4            5
 

21.1 – Justifique, com exemplos, a sua resposta: 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

22 – Já perdeu contacto com amigos por causa da sua menor disponibilidade aos fins de semana? 

Sim, mas pouco: ☐               Sim, muito: ☐               Não: ☐ 

 

 

23 – O/A seu/sua companheiro/a também trabalha por turnos? 

Não se aplica:☐ 

Não: ☐ 

Sim e trabalha aos fins de semana: ☐ 

Sim, mas não faz fins de semana: ☐ 

Trabalha aos fins de semana, mas não faz noites: ☐ 

 

24 – O seu horário de trabalho é motivo de debate com o/a seu/sua companheiro/a? 

(Classifique de 1 a 4, em que, 1 nunca, 2 raras vezes, 3 algumas vezes, 4 muitas vezes. Assinale a sua resposta com um 

círculo.) 

1            2            3            4            
 

25 – No caso de ter filhos menores, como avalia o impacto do seu horário de trabalho no 

acompanhamento escolar e educação dos filhos? 

(Avalie de 1 a 5, em que: 1 - muito negativo, 2 - negativo, 3 - neutro, 4 - positivo e 5 – muito positivo. Assinale com um 

círculo o número que corresponde à sua resposta.) 

 

1            2            3            4            5

26 – Por que motivo faz turnos? 

Falta de opções na altura que procurava emprego: ☐ 

Facilita a conciliação com um outro emprego: ☐ 

Ganha-se melhor que no horário normal: ☐ 

Adapta-se melhor ao meu ritmo de vida: ☐ 

Outro motivo: ☐ Qual? _________________________________  





 

27 - Considera que uma redução da jornada semanal de trabalho por turnos contribuiria para 

melhorar a sua vida social e familiar?  

(Avalie de 1 a 5, em que: 1 - muito negativo, 2 - negativo, 3 - neutro, 4 - positivo e 5 – muito positivo. Assinale com um 

círculo o número que corresponde à sua resposta.) 

 

1            2            3            4            5 

 
28 – Já se sentiu prejudicado(a), em termos de remuneração, em relação a outros colegas da 

mesma categoria? 

Não ☐          Talvez ☐        Sim ☐ 

28.1 – Se sim ou talvez, justifique a sua resposta: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

29 – O que é que contribuiria mais para a melhoria da sua qualidade de vida, mantendo o trabalho 

noturno e ao fim de semana? Escolha apenas uma das opções. 

Aumento do subsídio de turno: ☐ 

Redução do horário de trabalho: ☐ 

Mais dias de férias: ☐ 

Outra razão: ☐ Qual? ___________________________________________ 

 

30 – Se tivesse a possibilidade de mudar para um horário diurno fixo de segunda a sexta-feira, fá-

lo-ia? 

Sim, mas só mantendo o salário: ☐ 

Sim, mesmo perdendo o subsídio de turno: ☐ 

Não, estou satisfeito/a com o horário: ☐ 

Outra razão: ☐. Qual? 

____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 


