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Resumo 

O stress ocupacional é um fenómeno que pode ser encarado e interpretado como uma 

experiência coletiva (Peiró, 2001). Partindo do pressuposto de que os bombeiros têm uma das 

profissões mais suscetíveis ao desenvolvimento de stress ocupacional (Murta & Tróccoli, 

2007) e tendo em consideração que as EIP são equipas de trabalho constituídas por 

bombeiros, pretende-se explorar e descrever o stress ocupacional coletivo percecionado por 

estes profissionais no contexto destas equipas. Considerando uma perspetiva multinível no 

estudo do stress ocupacional, optou-se pela utilização do modelo holístico de stress (Nelson 

& Simmons, 2003; Nelson & Simmons, 2011; Simmons & Nelson, 2007), que representa a 

abordagem individual desta temática, e dos estudos sobre a vivência coletiva das equipas de 

trabalho em relação ao fenómeno em estudo.   

Através de um estudo de caso múltiplo embutido (Yin, 2018), procurou-se 

considerando duas EIP: (1) Identificar as principais fontes de stress ocupacional coletivo nas 

EIP; (2) Analisar as estratégias utilizadas pelos bombeiros nas EIP para lidar com o stress 

ocupacional; e (3) Compreender as consequências do stress ocupacional coletivo para os 

bombeiros nestas equipas. As informações recolhidas pela técnica de entrevista 

semiestruturada foram posteriormente sujeitas à análise de conteúdo temática (Bardin, 2014), 

com recurso ao software NVivo 12 (QSR).  

Os resultados indicam que o stress ocupacional coletivo é vivenciado pelos elementos 

das EIP participantes do estudo, sendo predominantes nas duas equipas as respostas de 

distress. As condições de trabalho e o reconhecimento pelo trabalho desempenhado, 

principalmente por parte dos colegas de equipa/profissão, formam as fontes de distress e 

eustress, respetivamente, mais referidos pelos participantes da EIP1 e da EIP2. Verificou-se 

ainda que, nas duas equipas os bombeiros recorrem principalmente a estratégias de coping 

focadas nas emoções para lidar com as situações de distress. Além disso, são referenciadas 

essencialmente consequências negativas da vivência coletiva de stress ocupacional 

nomeadamente, a deterioração da qualidade dos serviços prestados. Contudo, apesar da 

satisfação pelo trabalho desempenhado ser a única consequência positiva, foi mencionada por 

todos os bombeiros das duas EIP o que evidencia a sua importância para o coletivo. Estes 

resultados podem constituir o ponto de partida para estudos futuros acerca do stress 

ocupacional coletivo em diversas equipas de trabalho e dos seus efeitos na saúde e bem-estar 

dos trabalhadores que as constituem. 

Palavras-chave: Stress ocupacional coletivo, Modelo Holístico do Stress, EIP, Bombeiros. 
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Abstrat  

 Occupational stress is a phenomenon that can be seen and interpreted as a collective 

experience (Peiró, 2001). Based on the assumption that firefighters have one of the 

professions most susceptible to the development of occupational stress (Murta & Tróccoli, 

2007) and taking into account that EIPs are work teams made up of firefighters, it is intended 

to explore and describe collective occupational stress perceived by these professionals in the 

context of these teams. Considering a multilevel perspective in the study of occupational 

stress, the holistic model of stress was chosen (Nelson & Simmons, 2003; Nelson & 

Simmons, 2011; Simmons & Nelson, 2007), which represents the individual approach of this 

theme, and of studies on the collective experience of work teams in relation to the 

phenomenon under study. 

 Through an embedded multiple case study (Yin, 2018), we sought to consider two 

EIPs: (1) Identify the main sources of collective occupational stress at EIP; (2) Analyze the 

strategies used by firefighters in EIP to deal with occupational stress; and (3) Understand the 

consequences of collective occupational stress in these teams. The information collected by 

the semi-structured interview technique was subsequently subjected to thematic content 

analysis (Bardin, 2014), using the NVivo 12 software (QSR). 

 The results indicate that the collective occupational stress is experienced by the 

elements of the EIP participating in the study, with distress responses predominating in both 

teams. The working conditions and the recognition for the work performed, mainly by the 

teammates / profession, form the sources of distress and eustress, respectively, most 

mentioned by the participants of EIP1 and EIP2. It was also found that, in both teams, 

firefighters mainly resort to coping strategies focused on emotions to deal with distress 

situations. In addition, the negative consequences of the collective experience of occupational 

stress are mentioned, namely, the quality of the services provided. However, despite the 

satisfaction with the work performed being the only positive consequence, it was mentioned 

by all the firefighters of the two EIPs, which shows its importance for the collective. These 

results can be the starting point for future studies about collective occupational stress in 

different work teams and their effects on the health and well-being of the workers who make 

them up. 

Keywords: Collective occupational stress, Holistic Model of Stress, EIP, Firefighters.
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Résumé 

 Le stress professionnel est un phénomène qui peut être vu et interprété comme une 

expérience collective (Peiró, 2001). Partant de l'hypothèse que les pompiers ont l'une des 

professions les plus susceptibles de développer un stress professionnel (Murta & Tróccoli, 

2007) et en tenant compte du fait que les EIP sont des équipes de travail composées de 

pompiers, il est destiné à explorer et décrire le stress professionnel collectif perçus par ces 

professionnels dans le cadre de ces équipes. Compte tenu d'une perspective à plusieurs 

niveaux dans l'étude du stress professionnel, le modèle holistique du stress a été choisi 

(Nelson & Simmons, 2003; Nelson & Simmons, 2011; Simmons & Nelson, 2007), qui 

représente l'approche individuelle de ce thème, et de études sur l'expérience collective des 

équipes de travail en relation avec le phénomène étudié. 

 À travers une étude de cas multiple intégrée (Yin, 2018), nous avons cherché à 

considérer deux EIP: (1) Identifier les principales sources de stress professionnel collectif à 

l'EIP; (2) Analyser les stratégies utilisées par les pompiers en EIP pour faire face au stress 

professionnel; et (3) Comprendre les conséquences du stress professionnel collectif dans ces 

équipes. Les informations collectées par la technique des entretiens semi-structurés ont 

ensuite fait l'objet d'une analyse de contenu thématique (Bardin, 2014), à l'aide du logiciel 

NVivo 12 (QSR). 

 Les résultats indiquent que le stress collectif est ressenti par les éléments du EIP 

participant à l'étude, les réponses de détresse prédominant dans les deux équipes. Les 

conditions de travail et la reconnaissance du travail effectué, principalement par les 

coéquipiers / profession, constituent respectivement les sources de distresss et eustress, les 

plus citées par les participants aux EIP1 et EIP2. Il a également été constaté que, dans les 

deux équipes, les pompiers recouraient principalement à des stratégies d'adaptation centrées 

sur les émotions pour faire face aux situations de distress. En outre, les conséquences 

négatives de l'expérience collective de stress professionnel sont mentionnées, à savoir la 

qualité des services fournis. Cependant, bien que la satisfaction du travail effectué soit la 

seule conséquence positive, elle a été mentionnée par tous les pompiers des deux EIP, ce qui 

montre son importance pour le collectif. Ces résultats peuvent être le point de départ de 

futures études sur le stress collectif au travail dans différentes équipes de travail et leurs effets 

sur la santé et le bien-être des travailleurs qui les composent. 

Mots-clés: Stress professionnel collectif, Modèle Holistique de Stress, EIP, pompiers.  
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I. Introdução 

 

 

Com o aumento do fenómeno do trabalho em equipa, verificou-se que existem 

significados que são coletivamente construídos à medida que os membros de uma equipa 

interagem, comunicam, trocam informações e afetos, verbalizam sentimentos, estados de 

humor e experimentam situações de trabalho em conjunto, evidenciando-se a pertinência de 

olhar para stress como fenómeno coletivo (Gomes & Puente-Palacios, 2018).  

Das muitas profissões em que se atua em situações de crise, destacam-se os bombeiros, 

tida como uma profissão de elevado nível de risco e exposição ao stress (Careercast, 2018). 

As equipas de intervenção permanente (EIP), criadas em 2007, são equipas constituídas por 

bombeiros profissionais que trabalham diariamente em conjunto e que incorrem num risco de 

exposição a agentes stressores pois, tal como a própria designação que os classifica indica, 

devem estar permanentemente preparados para atuar nas mais variadas situações de 

intervenção, sejam incêndios, o socorro a vítimas de acidentes, entre outras ações (Couto & 

Carvalho, 2012). Assim, a participação frequente em incidentes críticos e perigosos, quer 

para o profissional, quer para outros, faz dos bombeiros uma das profissões mais suscetíveis 

ao stress ocupacional (Murta & Tróccoli, 2007).  

No campo da Psicologia do Trabalho e das Organizações, foram desenvolvidos vários 

modelos (interacionistas e transacionais) que preconizam uma visão individual do stress e que 

têm algumas limitações, já que não contemplam a dimensão coletiva do mesmo. Neste 

sentido, surge a abordagem do stress ocupacional coletivo que tem como elemento central de 

análise as equipas de trabalho (Peiró, 2001). Nesta linha, diversos autores (e.g., Bliese, & Jex, 

1999; Bliese & Jex, 2002; Gomes & Puente-Palacios, 2018) defendem que as pesquisas deste 

fenómeno deveriam ser feitas tendo em conta uma perspetiva multinível, considerando 

explicitamente os dois níveis - o individual e o coletivo.  

Define-se assim, como problemática deste estudo, a perceção da vivência coletiva de 

stress ocupacional pelos bombeiros das EIP. Neste sentido, torna-se pertinente analisar este 

fenómeno complexo, que ao invés de separar o indivíduo do seu contexto, o interpreta em 

função das interações com os elementos de equipa, com o ambiente e com as situações e 

exigências laborais (Peiró, 2001). O facto é que poucas são as pesquisas existentes em relação 

a esta problemática, para além de que também não foram encontrados estudos sobre as EIP. 
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Nesta perspetiva, esta investigação poderá potenciar o desenvolvimento de conhecimento 

científico sobre uma temática ainda não estudada nesta população. Para além disto, a 

incorporação de uma perspetiva multinível na pesquisa de stress ocupacional poderá agregar 

novas ideias valiosas e fornecer às organizações orientações úteis, na tentativa de reduzir os 

stressores e criar ambientes de trabalho saudáveis para os seus colaboradores (Bliese & Jex, 

2002), nomeadamente para os bombeiros das EIP. 

Tendo em conta a pertinência em olhar para o stress ocupacional a partir de uma 

perspetiva multinível, pretende-se à luz do modelo holístico de stress ocupacional (Nelson & 

Simmons, 2003; Nelson & Simmons, 2011; Simmons & Nelson, 2007) e dos estudos sobre a 

abordagem coletiva deste fenómeno, explorar e descrever o stress ocupacional coletivo 

percecionado pelos bombeiros em EIP. Procura-se especificamente dar resposta às seguintes 

questões de investigação (QI): QI(1): Quais as fontes de stress ocupacional coletivo 

percecionado pelos bombeiros das EIP (eustress e/ou distress)?; QI(2): Quais as estratégias 

utilizadas pelos bombeiros das EIP para lidar com o stress ocupacional coletivo (coping e/ou 

savoring)?; e QI(3): Quais as principais consequências do stress ocupacional coletivo para os 

bombeiros nestas equipas?. 

A presente dissertação divide-se em cinco partes. Na primeira, faz-se uma introdução e 

contextualização do tema e é justificada a pertinência do seu estudo; na segunda parte 

apresenta-se o enquadramento teórico, focando no modelo holístico do stress e nos estudos a 

nível coletivo do stress ocupacional nas equipas de trabalho; na terceira expõe-se o método 

com a definição dos objetivos do estudo e das respetivas questões de investigação; 

posteriormente, são apresentados e discutidos os resultados; e, por fim, na quinta parte, é 

apresentada a reflexão final sobre as principais conclusões encontradas neste estudo. 
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II. Enquadramento teórico 

 

 

2.1. Equipas/grupos de trabalho 

 Em 2000, Arrow, McGrath e Berdahl salientaram que os grupos não são meras 

coleções de indivíduos que agem de forma independente, enfatizando as relações entre os 

indivíduos, instrumentos e tarefas, desencadeadas por uma combinação de objetivos 

individuais e coletivos, que ao longo do tempo que o grupo interage, mudam e evoluem. Os 

mesmos autores propõem uma abordagem ao grupo enquanto sistema complexo, adaptativo e 

dinâmico. As experiências de Elton Mayo em Hawthorne realizadas há mais de 60 anos 

forma um marco para os estudos sobre o conceito de grupos nas organizações (Ferreira, 

Neves & Caetano, 2001). Contudo, o conceito de equipa e a distinção entre estes dois 

conceitos não é consensual na literatura (Cunha, 2014). Há autores que sugerem a existência 

de diferenças conceptuais entre grupos e equipas, e outros que não as assinalam. Dado o 

volume de definições presentes na literatura, é possível perceber que não existe uma única 

maneira de ver os grupos e que seja aceite por todos os teóricos e investigadores. 

Efetivamente, cada um deles salienta como essenciais à existência de um grupo, diversas 

características, que se refletem nos significados dados a este termo (Rodrigues, 2008a.).  

Segundo Cunha, Rego, Cunha, Cabral-Cardoso e Neves (2016) podemos encontrar 

dois grandes tipos de grupos: formais e informais. Os grupos formais permanentes são grupos 

cujas tarefas são de carácter contínuo, ao contrário dos temporários que são grupos que 

surgem para responder a um objetivo específico e num determinado tempo (Ferreira et al., 

2001). Quanto aos grupos informais, são originados pela necessidade dos indivíduos de 

satisfazer necessidades pessoais e cujo relacionamento dos membros é muito próximo do 

relacionamento familiar (Ferreira et al., 2001). Dentro destes grupos podemos encontrar 

grupos horizontais, constituídos por elementos pertencentes ao mesmo nível hierárquico e à 

mesma área funcional; grupos verticais, compostos por elementos de diferentes níveis num 

determinado departamento; e por último, os grupos mistos, formados por elementos de 

diferentes níveis hierárquicos e diferentes departamentos da organização (Cunha et al., 2016).   

Nos dias de hoje, grande parte das equipas operam em ambientes mais dinâmicos e 

complexos do que no passado, são mais heterogéneas em composição e utilizam mais a 

tecnologia do que as equipas das gerações anteriores (Tannenbaum, Mathieu, Salas & Cohen, 
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2012). Em alguns casos, as equipas são formadas com premeditação consciente, já noutros 

casos são constituídas informalmente, espontaneamente ou aleatoriamente, sendo que muitos 

funcionários são membros de várias equipas simultaneamente. Assim, as equipas exibem 

muito mais fluidez, verificando-se a entrada e saída de novos membros com maior 

regularidade e não simplesmente por causa da rotatividade, podendo estas mudanças serem 

planeadas ou não.  

Gomes e Puente-Palacios (2018) referem que os sujeitos que constituem equipas são 

responsáveis pela execução das tarefas estabelecidas e trabalham de forma interdependente. 

Assim, as equipas de trabalho podem estar presentes em diversos contextos e são vistas no 

meio académico e empresarial, como fonte de elevados desempenhos, qualidade e 

competitividade (Dimas, Alves, Lourenço & Rebelo, 2016). O recurso a equipas como forma 

de estruturar e materializar o trabalho é uma realidade comum no meio empresarial (Dimas et 

al., 2016), sendo uma tendência crescente integrar colaboradores em equipas devido às suas 

competências para lidar com tarefas complexas e integrar diversos conhecimentos e 

habilidades (Razinskas & Hoegl, 2019). O conhecimento do seu funcionamento com o intuito 

de aumentar a sua competitividade e desempenho, é um objetivo que as organizações 

pretendem alcançar. Deste modo, torna-se pertinente o estudo do stress ocupacional nas 

equipas de trabalho, já que os trabalhadores são coletivamente afetados na sua capacidade de 

alcançar os objetivos propostos (Gomes & Puente-Palacios, 2018), o que pode levar a 

consequências para as organizações (Peiró, Zurriaga & González-Romá, 2002). 

 

2.1.1. Equipas de Intervenção Permanente (EIP) 

Atualmente, existem 412 Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários 

(AHBV) distribuídas por todo o país (Decreto-lei nº 248/2012 de 21 de novembro). É nestes 

contextos que se inserem as EIP, equipas que atuam no campo da Proteção Civil e que se 

dedicam a missões de socorro (e.g., combate a incêndios) e missões sem prejuízo da 

prontidão do socorro (e.g., levantamento de zonas críticas ou de risco: de cheia / de incêndio). 

Nas regiões onde exista apenas uma EIP, esta presta “socorro e a emergência na área do 

concelho, podendo, em situações de reconhecida necessidade, atuar fora dessa área, em 

municípios adjacentes ou fora do distrito” (Couto & Carvalho, 2012, p. 10). As 271 equipas, 

que têm vindo a ser criadas desde 2007, são estruturas permanentes e profissionalizadas das 
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AHBV, sendo apoiadas financeiramente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC) (50%) e pelas autarquias (50%).  

Estas equipas são constituídas por cinco bombeiros profissionais onde um deles é 

chefe (idealmente recrutado na estrutura de comando) e dos outros quatro elementos, pelo 

menos dois deles devem possuir carta de condução de veículos pesados (Couto & Carvalho, 

2012). Para integrar uma EIP é necessário ser-se bombeiro de 3.ª no Quadro Ativo, com pelo 

menos dois anos de serviço enquanto bombeiro voluntário e ter, no momento da candidatura, 

idade compreendida entre os 20 e os 40 anos. Quanto ao processo de seleção dos bombeiros 

para integrar uma EIP, este inicia-se com a abertura de um concurso no respetivo corpo de 

bombeiros. Em seguida, procede-se à concretização das provas de seleção que avaliam a 

capacidade e robustez física dos candidatos, sendo necessário obter a classificação mínima de 

8,5 valores. Após esta avaliação, caso se verifique que cinco ou mais bombeiros foram 

aprovados, cabe ao Comandante selecionar os candidatos e propor a constituição de uma EIP.  

 

2.2. Stress Ocupacional 

 

O stress ocupacional está cada vez mais presente na vida dos trabalhadores e isto 

deve-se à exposição a diversos aspetos presentes no ambiente laboral e às condições do 

trabalho (Wu, Zhu, Li, Wang, & Wang, 2008). Este fenómeno verifica-se quando as 

exigências profissionais não são compatíveis com as capacidades e/ou habilidades dos 

trabalhadores ou quando as exigências ultrapassam essas mesmas capacidades, os recursos 

disponíveis, os conhecimentos e as habilidades tanto do trabalhador como de toda a equipa 

de trabalho (International Labour Organization, 2016). 

A reconhecida evolução no estudo e entendimento do stress ocupacional fez com que 

alguns autores evidenciassem lacunas nas linhas de investigação que têm vindo a ser 

seguidas (Gomes & Puente-Palacios, 2018). Estes autores destacam o facto de muitos dos 

estudos e/ou teorias sobre este fenómeno serem orientados apenas para a sua interpretação 

individual, não considerando o contexto de grupo em que os trabalhadores se inserem.  

Com isto, percebeu-se que é insuficiente a exclusiva abordagem individual do stress, 

sendo pertinente contemplar múltiplos níveis (Peiró et al., 2002; Razinskas & Hoegl, 2019). 

Torna-se evidente a necessidade de recorrer a uma abordagem integradora que permita um 
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ajustamento teórico-metodológico do nível individual e coletivo do stress ocupacional, de 

forma a usar efetivamente as potenciais sinergias que são atualmente pouco estudadas (Bliese 

& Jex, 1999; Gomes & Puente-Palacios, 2018; Razinskas & Hoegl, 2019). 

 

 2.2.1. Modelo holístico de stress 

Nelson e Simmons (2003; Nelson & Simmons, 2011; Simmons & Nelson, 2007), 

tendo por base a psicologia positiva, desenvolveram um modelo de interpretação do stress, 

denominado modelo holístico do stress (MHS), que aborda um conjunto de exigências 

capazes de induzir stress nos indivíduos e que influenciam as suas respostas positivas e/ou 

negativas aos elementos stressores. De acordo com esta visão do stress a perceção destas 

exigências é moderada pelas diferenças individuais relevantes tais como o otimismo, a 

coragem, a audácia, o locus de controlo, a autoconfiança e o sentido de coerência. 

Através deste modelo os autores enfatizaram tanto o stress positivo e benéfico 

(eustress), como o negativo e prejudicial (distress), considerando que os fatores promotores 

de stress raramente são entendidos como exclusivamente positivos ou negativos (Simmons 

& Nelson, 2007). No caso do eustress, este refere-se ao “grau em que o indivíduo percebe, 

com base na avaliação cognitiva que faz, uma situação especialmente exigente como 

benéfica ou promotora do seu bem-estar” (Fonseca & Jordão, 2014, p. 96). No entanto, não se 

deve considerar automaticamente a presença do eustress aquando da ausência do distress 

(Fonseca & Jordão, 2014). Já no âmbito das respostas negativas, que consubstanciam o 

distress, este define-se como os “efeitos negativos, tornando-se intensos e prolongados, 

podendo gerar desordens psicológicas nos indivíduos” (Nelson & Simmons, 2003, p. 104).  

De acordo com este modelo, é importante considerar o papel desempenhado pelas 

estratégias de coping e de savoring nas consequências do stress ocupacional. O coping 

refere-se a um conjunto de estratégias utilizadas com o objetivo de eliminar ou reduzir a 

sensação de mal-estar proveniente da vivência de distress (Shimazu & Schaufeli, 2007). De 

acordo com Vaz Serra (2007) as estratégias de coping podem ser de resolução do problema 

(e.g., resolver um conflito interpessoal), de controlo das emoções (e.g., envolvimento em 

atividades de lazer) e de obtenção de apoio social (e.g., conversar com colegas de trabalho). 

Deste modo, se as estratégias de coping forem eficazes, promovem o bem-estar e a ausência 

de distress. Em contrapartida, se forem ineficazes, levam a uma manutenção do distress que 

a médio-longo prazo podem conduzir a um mal-estar e doença no indivíduo. 
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O savoring, fenómeno equivalente ao coping, refere-se ao conjunto de estratégias às 

quais os indivíduos recorrem de forma a perpetuar e/ou aumentar o bem-estar proveniente 

das situações avaliadas como promotoras de eustress (Bryant & Veroff, 2007; Fonseca, 

2014). Bryant e Veroff (2007) desenvolveram o Ways of Savoring Checklist, um 

instrumento que evidencia as dez estratégias de savoring mais utilizadas, ainda que algumas 

inconscientemente: partilhar com os outros; construção de memórias; auto felicitação; 

estimulação de sensações-perceções; comparação; absorção; expressão comportamental; 

consciência temporal; considerar a bênção; pensamento otimista. 

Por último, o MHS salienta que as respostas de stress, positivas ou negativas, podem 

desencadear, dependendo da eficácia das estratégias utilizadas, a médio e longo prazo 

efeitos diversos nos indivíduos (Nelson & Simmons, 2003; Nelson & Simmons, 2011; 

Simmons & Nelson, 2007). Este modelo dá maior ênfase às consequências psicológicas e 

comportamentais que estão diretamente envolvidas com o trabalho, considerando os 

indicadores fisiológicos menos visíveis na relação do trabalhador com o seu local de 

trabalho. Quanto ao distress, as consequências desta vivência manifestam-se ao nível do 

desempenho organizacional, da alienação ou dissociação do trabalho, dos comportamentos 

inadequados (e.g., erros na realização das tarefas). Podem, ainda, observar-se consequências 

a nível do baixo desempenho profissional, absentismo, apatia, antecipação da reforma, 

greves, fraca qualidade do trabalho produzido, entre outros (Cooper, Dewe & O’Driscoll, 

2001). Além disto, pode verificar-se um declínio na capacidade produtiva do trabalhador, 

ansiedade, depressão, dificuldade em adormecer e insónias, transtornos alimentares, 

problemas familiares e um aumento do consumo de substâncias (e.g., tabaco; álcool; drogas) 

(Hespanhol, 2005; Milczarek, Schneider & González, 2009). Relativamente ao eustress, 

salientam-se consequências como o afeto positivo, a esperança, o significado e a 

flexibilidade (Nelson & Simmons, 2003; Simmons & Nelson, 2007). Assim, podem 

evidenciar-se sentimentos como a alegria, a felicidade, a excitação e o prazer, indicando que 

os colaboradores estão positivamente envolvidos na sua atividade profissional, apesar das 

diversas exigências de trabalho. 

 

2.2.2. Stress ocupacional coletivo 

 O stress ocupacional coletivo pode ser encarado como um processo gradativo e 

diacrónico, que através da vivência coletiva das mesmas experiências laborais e da partilha 
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das emoções e sentimentos que resultam dessas vivências, dá origem a padrões muito 

semelhantes de stress entre os indivíduos de uma mesma equipa (Gomes & Puente-Palacios, 

2018). 

De acordo com os estudos desenvolvidos Peiró (2001), quando considerado na 

perspetiva coletiva, o stress ocupacional permite a análise das vivências compartilhadas e 

das fontes de stress que incidem sobre um determinado grupo, bem como dos aspetos 

estruturais de que se revestem as vivências dos indivíduos enquanto elementos de uma 

equipa. Para além disto, o autor realça que considerar as estratégias coletivas para gerir o 

stress, permite que as pessoas reduzam os sentimentos de incompetência ao enfrentarem 

problemas individuais de origem e expressão coletiva. Adicionalmente, a perceção das 

situações por parte dos indivíduos tem que ter sempre em conta a ambiguidade das situações 

vivenciadas e a própria forma como a pessoa adere e interpreta as estratégias que lhe são 

propostas com vista à resolução ou prevenção de stress no trabalho (Peiró et al., 2002). Ora, 

uma abordagem complementar à do estudo do stress ocupacional a nível individual parece 

ser possível e pertinente uma vez que introduz um novo olhar para a análise desta temática e 

possibilita a identificação de aspetos que podem ser negligenciados pela abordagem 

meramente individual (Peiró, 2001).  

Ainda que, primordialmente, o stress ocupacional tenha sido considerado 

essencialmente num nível microindividual, o facto é que é importante dar atenção ao nível 

mesogrupal (Gomes & Puente-Palacios, 2018). Este nível refere-se aos indivíduos de uma 

mesma organização, sujeitos aos mesmos elementos stressores, que interagem entre si (em 

equipa), comparam e trocam informações, ideias, sentimentos e estados de humor que vão 

favorecer a vivência coletiva das experiências de stress. Segundo Bliese e Jex (2002) uma 

perspetiva multinível na pesquisa sobre stress ocupacional pode ser adotada, considerando 

explicitamente dois níveis - o indivíduo e o grupal. Isto cria o potencial para a identificação 

de fenómenos emergentes que talvez nunca teriam sido detetados nas análises em nível 

individual. Geralmente, as análises a nível grupal são realizadas com recurso a variáveis de 

nível individual que foram agregadas, usando médias de grupo ou outras estatísticas de 

resumo. Os autores consideram que na pesquisa sobre stress ocupacional, as análises de 

média de grupo podem ser particularmente importantes devido à alta variabilidade que os 

indivíduos demonstram nas perceções e reações a possíveis stressores do trabalho.   
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2.3. Stress ocupacional em equipas de trabalho 

 

Dada a inexistência de estudos sobre as EIP e a escassez de investigações relativas à 

temática do stress ocupacional coletivo, faremos primeiro referência a estudos sobre o stress 

ocupacional nos bombeiros em geral e, a seguir, a estudos sobre a manifestação deste 

fenómeno em equipas de trabalho. 

 

2.3.1. Stress ocupacional nos bombeiros 

 Dada a natureza única do seu trabalho, os bombeiros evidenciam elevados níveis de 

stress ocupacional, já que desempenham tarefas exigentes e colocam em risco a sua vida 

para salvar e proteger as populações, expondo-se aos perigos físicos, psicológicos e 

emocionais inerentes à sua atividade em situações perigosas ou de elevada pressão 

(Monteiro, 2008).  

As exigências físicas, cognitivas e psicológicas do combate a incêndios, a condução 

dos veículos de emergência e até mesmo o facto de terem de lidar com fatalidades, são 

algumas das exigências que estes profissionais que enfrentam (Melo & Carlotto, 2016). 

Alguns autores constataram que, acontecimentos de grande imprevisibilidade como são as 

situações de emergência, geram stress nos bombeiros (Ribeiro, 2016; Young, Partington, 

Wetherell, Gibson & Partington, 2014), sendo a exposição a vítimas gravemente feridas 

especialmente crianças, um fator que afeta a capacidade destes profissionais para lidarem 

com a ocorrência (Murta & Tróccoli, 2007; Ribeiro, 2016; Young et al., 2014). A falta de 

formação e a formação desadequada podem, também, ser fontes capazes de potenciar o 

desenvolvimento de stress ocupacional nestes profissionais (Coelho, 2018). Os dados de um 

estudo realizado por Morgado (2017) demonstraram diversas fontes de stress ocupacional nos 

bombeiros, nomeadamente: as condições de trabalho; o relacionamento com superiores e com 

os colegas; o contacto com o público; a carreira e remuneração; e os constrangimentos do 

ambiente. Quanto ao reconhecimento do trabalho dos bombeiros por parte daqueles a quem 

estes prestaram serviço e/ou de entidades externas à corporação, pode promover a 

socialização ou a discussão (Nilsson, Hyllengren, Ohlsson, Kallenberg, Waaler & Larsson, 

2015).  

 A concretização de debriefings tem o intuito de melhorar o futuro desempenho dos 

bombeiros, sendo esta identificada como uma fonte de suporte social, ou seja, uma estratégia 
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facilitadora para lidar com o stress ocupacional (Marques, 2019; Martins, 2019; Reis 2018). 

Tal como observado noutros estudos, o recurso ao apoio da família é fundamental na redução 

do impacto do trabalho altamente stressante dos bombeiros (Marques, 2019; Regehr, 2009), 

tornando-se imperativo para que consigam lidar com as exigências do trabalho. Marques 

(2019) e Ribeiro (2016) mencionam que o suporte dos colegas promove o bem-estar e a 

forma como os bombeiros lidam com as exigências stressoras que caracterizam a sua 

atividade. Portanto, os colegas são considerados a fonte de suporte social mais importante e o 

seu suporte engloba a partilha de pensamentos sobre das situações de trabalho, realizar 

jantares e discutir técnicas e estratégias (Ribeiro, 2016). Outra estratégia evidenciada é o 

suporte psicológico que contribui para o apoio emocional dos bombeiros (Marques, 2019). 

Assim, o fornecimento e/ou promoção de todos estes apoios poderá reduzir as consequências 

negativas físicas e psicológicas do stress ocupacional vivenciado por estes profissionais e, de 

certa forma, prevenir problemas de saúde física e mental (Ribeiro, 2016). 

 

2.3.2. Stress ocupacional em equipas de trabalho 

 

2.3.2.1. Fontes de Stress Ocupacional Coletivo 

 Do ponto de vista da análise do stress ocupacional coletivo, os stressores não 

dependem apenas das incompatibilidades entre exigências e recursos de uma pessoa, mas 

também das experiências intersubjetivas de stress (Peiró, 2001). 

No contexto dos estudos levados a cabo por Peiró et al. (2002), que incluiu 

trabalhadores de equipas dos serviços sociais, e por Rodrigues (2008b.) envolvendo uma 

equipa multidisciplinar de profissionais de saúde, foram identificados um conjunto de 

stressores comuns, designadamente: condições de trabalho ambientais e do espaço físico 

(e.g., iluminação; recursos materiais), condições e características de trabalho (e.g., 

sobrecarga; complexidade técnica), relação do trabalho com outros aspetos da vida dos 

trabalhadores (e.g., conflito trabalho-família; relação com os superiores). Rodrigues 

(2008b.) acrescenta a esta lista as diferenças de perceção (e.g., personalidade dos membros 

da equipa) e ao clima organizacional (e.g., qualidade das intervenções) percecionadas pela 

equipa multidisciplinar como fontes de stress ocupacional. 

Para além dos aspetos mencionados, Peiró e colaboradores (2002) constataram a 
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presença de outros fatores indutores de stress ocupacional coletivo, como: características do 

emprego e remuneração (e.g., diferenças contratuais; dificuldades de promoção); conteúdo 

de trabalho (e.g., imprevisibilidade da tarefa); desempenho de papéis (e.g., ambiguidade de 

papéis); processos de interação na unidade (e.g., falta de formação); equipamentos e 

tecnologias (e.g., inovação); aspetos organizacionais (e.g., normas); destinatários do 

trabalho (e.g., exigências dos “clientes”); e o contexto social (e.g., falta de reconhecimento 

laboral e social).  

 

2.3.2.2. Estratégias para lidar com o Stress Ocupacional Coletivo 

No contexto de trabalho, o stress deve ser entendido como fenómeno coletivo, 

revestido de complexidade onde a consideração de estratégias coletivas possibilita aos 

indivíduos das equipas diminuir os seus sentimentos de inadequação, resultantes da falta de 

experiência em lidar com estratégias individuais que têm expressão coletiva (Peiró, 2001). 

Tendo como referência as investigações conduzidas por Peiró et al. (2002) com 

equipas dos serviços sociais, foram avançados alguns tipos de estratégias para lidar com o 

stress ocupacional coletivo, nomeadamente: a alteração dos elementos stressores 

identificados; mudanças nas variáveis moderadoras; estratégicas que tentam neutralizar o 

stress; estratégias de evitamento/fuga; e as respostas emocionais e atitudes.  

As estratégias de mudança dos elementos stressores utilizadas pelas equipas dividem-

se em dois grupos: as estratégias utilizadas para reduzir as exigências e as estratégias 

utilizadas para aumentar os recursos dos indivíduos ou grupos. Relativamente às primeiras, as 

ações referidas remetem para o maior planeamento, definição de objetivos por 

departamentos, organização do trabalho e delegação de responsabilidades, redefinição de 

funções, melhoramento da organização e distribuição do espaço, especificação da situação de 

conflito, identificação de soluções concretas, entre outras. Quanto ao segundo grupo, as 

equipas destacaram ações para aumentar o controlo sobre as situações stressantes. Perante o 

stress de ter que tomar decisões, é essencial um maior apoio da equipa e dos superiores, 

sendo a formação profissional adequada e a procura de apoio social fora da equipa, 

importantes estratégias que aumentam os recursos dos trabalhadores para lidar com as 

exigências técnicas.  

As estratégias que promovem o controlo do stress são as que visam melhorar o clima 

e a comunicação através do amortecimento dos aspetos negativos associados às experiências 
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de stress, sendo que a ausência destas variáveis pode aumentar os efeitos negativos (Peiró et 

al., 2002). A promoção de um bom clima social e o apoio dos colegas de trabalho são 

exemplos de estratégias importantes e destacam a pertinência da comunicação e diálogo entre 

o coletivo, através da realização de reuniões regulares de equipa no sentido de promover os 

relacionamentos interpessoais.  

Quanto às estratégias que visam neutralizar os efeitos negativos nos indivíduos, estas 

foram utilizadas pelas equipas dos serviços sociais quando não era possível eliminar o 

elemento stressor, evitando que essa fonte de stress tivesse resultados ainda mais 

devastadores (Peiró et al., 2002). Algumas das estratégias mencionadas pelas equipas foram o 

relaxamento, procurar formas de sair do stress produzido pelo trabalho por meio da família, 

amigos, colegas de trabalho, atividades de lazer, entre outras. Já no que concerne às 

estratégias de evitamento/fuga, os resultados do estudo supracitado realçaram apenas as 

licenças médicas, ou seja, as baixas por doença. Por fim, as respostas emocionais e as atitudes 

referiram-se à libertação da tensão através da descarga emocional e cinismo entre pares. 

A importância do apoio social é salientada pelo estudo de Hannakaisa, Peiró e 

Kivimäki (2000) que mencionam este aspeto como uma estratégia de coping para as equipas 

lidarem com o stress ocupacional que vivenciam coletivamente. Esta ideia é igualmente 

evidenciada pela investigação de Rodrigues (2008b.) que constatou como estratégias 

coletivas mais significativas, a cooperação e o suporte social. Adicionalmente, os momentos 

de relaxamento, de diálogo, de convívio são salientados como sendo fundamentais para 

ultrapassar e/ou reduzir o stress acumulado na atividade das equipas de trabalho. Este autor 

constatou que o convívio com os colegas fora do meio laboral proporciona um maior 

conhecimento do outro e, por conseguinte, um aumento da tolerância em situações de stress 

vivenciadas por estes profissionais. 

Ainda no âmbito das estratégias utilizadas pelo coletivo para lidar com o stress 

ocupacional, é possível identificar estratégias preventivas e corretivas (Peiró et al., 2002). Em 

relação às estratégias preventivas salientam-se a estabilidade no emprego, a melhoria das 

condições de trabalho, incentivos, promoção, programas de formação, apoio de colegas e 

superiores, fornecer apoio psicológico, entre outras. Já sobre as estratégias corretivas, as 

equipas dos serviços sociais destacaram o reconhecimento do desempenho, prática de 

exercício físico, férias, aprimorar as habilidades sociais, entre outras. 
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2.3.2.3. Consequências do Stress Ocupacional Coletivo 

Os resultados apesentados por Peiró et al. (2002) destacam que o stress ocupacional 

vivenciado pelas equipas dos serviços sociais pode levar à ansiedade, frustração por falta de 

reconhecimento pelo trabalho desempenhado, conflitos interpessoais, tensão e deterioração 

das relações do coletivo, dificuldade de abstrair, problemas de comunicação, mau clima 

laboral, falta de motivação, diminuição do rendimento/desempenho no trabalho, absentismo, 

reclamações, entre outros. Os autores mencionam, ainda, as consequências do stress 

ocupacional coletivo para as organizações (e.g., baixo rendimento), para a equipa de 

trabalho (e.g., baixo rendimento da equipa), para os usuários dos serviços (e.g., baixa 

qualidade na atenção recebida dos profissionais) e para os próprios profissionais (e.g., 

irritabilidade; deterioração das relações familiares; ansiedade). 

O estudo realizado por Gomes e Puente-Palacios (2018), que envolveu equipas de 

segurança pública, evidenciou a satisfação ou não com a equipa como uma das consequências 

do stress ocupacional coletivo. De facto, a experiência em grupo leva a reações afetivas 

potencialmente favoráveis ou prejudiciais em relação ao trabalho em equipa (Hackman, 

1987). Desta forma, o stress ocupacional coletivo pode levar a consequências positivas e/ou 

negativas para os trabalhadores de uma mesma equipa.  

O stress pode ser perturbador ao impor uma carga adicional ao executante da tarefa, 

aumentando as reações emocionais negativas que podem incluir raiva, aborrecimento, tensão 

e preocupação (Driskell, Salas & Driskell, 2018). Os ambientes de alto stress exigem que 

indivíduos e equipas executem várias tarefas simultaneamente e tenham de atender a 

estímulos novos ou desconhecidos, o que pode prejudicar o desempenho do coletivo (Oswald, 

Hambrick & Jones, 2007). Para Gomes e Puente-Palacios (2018) o êxito ou não do 

desempenho no trabalho, é uma das consequências do stress ocupacional coletivo e que 

depende da articulação de várias ações individuais e da centralidade que os fatores sociais 

têm, nomeadamente no aparecimento do stress. Os autores mencionam que a ajuda de colegas 

e da chefia é fundamental para que a equipa esteja satisfeita e tenha um bom desempenho. 
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III. Estudo Empírico 

 

3.1. Objetivo do estudo e questões de investigação 

 

Com o presente estudo pretende-se explorar e descrever o stress ocupacional coletivo 

percecionado pelos bombeiros das EIP. Especificamente pretende-se: (1) Identificar as 

principais fontes de stress ocupacional coletivo vivenciadas pelos bombeiros nas EIP 

(eustress e/ou distress); (2) Analisar as estratégias utilizadas pelos bombeiros nas EIP para 

lidar com o stress ocupacional (coping e/ ou savoring); e (3) Compreender as consequências 

do stress ocupacional coletivo para os bombeiros nestas equipas.  

Procuraremos assim, nesta investigação, dar resposta às seguintes questões de 

investigação (QI):  

QI(1): Quais as fontes de stress ocupacional coletivo percecionado pelos bombeiros 

nas EIP (eustress e/ou distress)? 

QI(2): Quais as estratégias utilizadas pelos bombeiros nas EIP para lidar com o stress 

ocupacional coletivo (coping e/ou savoring)? 

QI(3): Quais as principais consequências do stress ocupacional coletivo nestas 

equipas? 

 

3.2. Método 

 

O stress ocupacional coletivo é um fenómeno pouco investigado, assim como as EIP. 

Perante a escassez de literatura e consequente falta de conhecimento sobre o tema, optou-se 

por uma abordagem qualitativa e exploratória, a mais apropriada para fenómenos pouco 

investigados, já que providencia um entendimento mais profundo do tema (Yin, 2018), e 

possibilita uma visão holística da problemática (Flick, 2005). Este é, também, um estudo não 

experimental, transversal e descritivo já que não se verificou uma intencional manipulação de 

variáveis, a recolha de informação foi efetuada num único momento, e porque se pretende 

uma descrição detalhada do fenómeno em causa (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006).  

Este método é potenciador de um conhecimento mais aprofundado do stress coletivo 

nas EIP, através do foco numa perspetiva multinível. Nesta linha, recorremos ao modelo 



15 
 
 

holístico de stress (Nelson & Simmons, 2003; Nelson & Simmons, 2011; Simmons & 

Nelson, 2007) que enfatiza a abordagem individual, e às pesquisas sobre o stress ocupacional 

coletivo vivenciado pelas equipas de trabalho.  

 

3.2.1. Estudo de caso múltiplo embutido 

Considerando as características e objetivos da investigação, optou-se pelo estudo de 

caso, o método de investigação mais apropriado já que permite estudar os fenómenos 

contemporâneos, como o stress ocupacional coletivo, em contexto real (Yin, 2018). Deste 

modo, trata-se de um estudo de caso múltiplo embutido (Yin, 2018) onde as duas EIP 

constituem os casos, as duas AHBV a que pertencem estas equipas representam o contexto e 

os bombeiros das respetivas EIP são as unidades de análise. 

O estudo foi realizado de acordo com o Protocolo do Estudo de Caso (cf. Apêndice A) 

previamente desenvolvido com o intuito de organizar e estruturar todas as fases e 

procedimentos relevantes para concretização desta investigação. 

 

3.2.2. Contexto  

Segundo o Portal dos Bombeiros Portugueses (2020), as AHBV são constituídas por 

um corpo de bombeiros organizado, preparado e equipado para o desempenho da sua missão 

assente na participação em atividades para as quais esteja tecnicamente preparado e se 

enquadrem nos fins específicos destas associações.  

As duas AHBV onde se inserem as EIP estudadas constituem os seus contextos, sendo 

que ambas se encontram em funcionamento há mais de 70 anos e localizam-se em meio rural 

no norte do país, prestando proteção e socorro às populações pertencentes ao concelho onde 

se encontram. Para além do efetivo humano com que contam (bombeiros profissionais, 

mistos e voluntários), estas associações dispõem de viaturas e outros materiais, quer 

individual quer coletivo, que auxiliam na resposta ao socorro a pessoas e bens. 

 

3.2.3. Casos 

Como já foi referido, estamos perante um estudo de caso duplo, onde as duas EIP que 

participaram nesta investigação constituem os casos. Neste sentido, a seleção de duas equipas 
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deve-se ao facto de se optado pelo estudo de caso múltiplo embutido que visa analisar o 

fenómeno do stress ocupacional coletivo nas EIP, de forma a perceber os aspetos 

contrastantes ou replicados (Yin, 2018).   

Ambas as equipas foram das primeiras no país a serem compostas e encontram-se em 

funcionamento há mais de 10 anos, tendo sido formalmente constituídas de forma consciente 

e premeditada (Tannenbaum et al., 2012). Além disso, são integradas por cinco bombeiros 

profissionais que trabalham integralmente durante oito horas diárias de segunda a sexta feira, 

sendo que todos eles também desempenham funções enquanto voluntários nas respetivas 

AHBV no turno da noite e aos fins de semana. 

 

3.2.4. Unidades de análise 

 

3.2.4.1. Seleção das EIP e dos participantes 

As duas equipas foram escolhidas a partir dos contactos pessoais da investigadora, 

embora com algum grau de formalidade, já que foi obrigatório estabelecer contacto formal 

com os Comandantes das corporações por forma a autorizarem a recolha de informação. 

Assim, esta seleção de caráter não probabilístico e feita por conveniência, teve em conta dois 

critérios: 1) os seus membros deviam exercer funções na EIP há pelo menos 5 anos; 2) a EIP 

estar em funcionamento há pelo menos 5 anos.  

 

3.2.4.2. Caracterização dos participantes 

Relativamente às características sociodemográficas, dos dez bombeiros que integram 

as duas EIP estudadas (cf. Quadro 1.) verificamos que, em termos de idade, os bombeiros da 

EIP1 têm em média 33,8 anos e os da EIP2, 40 anos. Quanto à antiguidade enquanto 

bombeiro voluntário, verificou-se na EIP1 uma média de 14,4 anos e na EIP2 de 22,2 anos. 

Por sua vez, quanto à antiguidade na EIP a que pertencem, os elementos da EIP1 evidenciam 

uma média de 7,2 anos, enquanto os da EIP2 apresentam uma média de 9 anos. 

 

Quadro 1. 

Caracterização dos participantes do estudo 
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* Bombeiro Voluntário. 

Na EIP1 os bombeiros trabalham com um horário rígido de segunda a sexta das 09h 

às 18h. Já na EIP2 os profissionais trabalham por turnos, alternadamente, uma semana das 

06h às 14h e na seguinte das 14h às 20h. Apesar de estes horários estarem estabelecidos 

formalmente, as equipas podem alargar as horas de expediente, mediante as necessidades.  

 

3.3. Técnica de recolha de dados 

 

Para a realização desta investigação, entendeu-se ser pertinente utilizar diversos 

métodos de recolha de dados de maneira a garantir a triangulação dos mesmos (Yin, 2018). 

Inicialmente, optou-se pela análise de documentos e pela entrevista semiestruturada coletiva. 

Posteriormente, por razões explicadas mais à frente, substituiu-se esta última pela entrevista 

individual semiestruturada.  

A técnica de análise de documentos, foi escolhida pois possibilita aumentar a 

evidência das informações recolhidas se compararmos com outras técnicas de recolha de 

informação (Yin, 2018). Esta técnica assumiu-se imperativa para a compreensão das EIP, 

através da análise de notícias, legislação e documentos fornecidos pela ANEPC. 

Atendendo aos objetivos do estudo, a técnica inicialmente escolhida para a recolha 

dos dados foi a entrevista semiestruturada coletiva. Previamente, com o objetivo de obter um 

conhecimento mais aprofundado sobre as dinâmicas e funcionamento das EIP, realizamos 

uma entrevista coletiva não estruturada (cf. Apêndice B). A realização desta entrevista 

permitiu-nos concluir que não seria uma boa opção do ponto de vista funcional recorremos às 

 Participantes Agregado 

familiar 

Idade Habilitações 

académicas 

Anos na 

EIP 

Anos como 

BV* 

EIP1 

P1 Com filhos 37 12º ano 6 13 

P2 Com filhos 31 9º ano 5 8 

P3 Sem filhos 27 12º ano 5 7 

P4 Com filhos 39 9º ano 10 23 

P5 Com filhos 35 12º ano 10 21 

EIP2 

P6 Com filhos 46 12º ano 10 30 

P7 Com filhos 48 9º ano 10 25 

P8 Com filhos 43 12º ano 10 25 

P9 Com filhos 30 12º ano 5 11 

P10 Com filhos 33 12º ano 10 20 
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entrevistas semiestruturadas coletivas, já que se verificaram várias interrupções, distrações e 

ausências. 

A entrevista semiestruturada é a técnica mais utilizada na abordagem qualitativa 

(King, 2004), onde existe um guião pré-definido com um conjunto de tópicos a abordar 

durante a condução da mesma (Amado & Ferreira, 2014). Estas entrevistas potenciam 

liberdade ao entrevistador para explorar e aprofundar outras questões, bem como possibilitam 

aos entrevistados explicar as suas respostas e detalhar melhor a informação fornecida 

(Brewerton & Millward, 2001). Inicialmente, foi entregue um documento com informações 

sobre o estudo e o consentimento informado (cf. Apêndice C), dando-se, depois, início à 

entrevista com base num guião (cf. Apêndice D) dividido em quatro partes: (1) introdução do 

estudo, (2) caracterização sociodemográfica dos participantes, como o sexo, a idade, as 

habilitações académicas, o agregado familiar, o horário de trabalho, a antiguidade enquanto 

bombeiro voluntário e a antiguidade na EIP, (3) questões exploratórias e (4) finalização da 

entrevista e esclarecimento de dúvidas.  

 

3.4. Procedimentos 

 

Primeiramente, procedeu-se à análise dos documentos adquiridos através da internet 

(notícias, legislação) e do contacto estabelecido com a ANEPC, que foram pertinentes para a 

compreensão do funcionamento das EIP e do fenómeno em estudo. Posteriormente, para a 

concretização da entrevista não estruturada coletiva, procedeu-se ao estabelecimento do 

contacto inicial com uma AHBV, por forma a solicitar colaboração no estudo. Nesta fase, foi 

necessário formalizar o pedido junto do Comandante da corporação e do Chefe da respetiva 

EIP, através do envio de um e-mail a esclarecer o objetivo do estudo e a confidencialidade da 

informação. Depois de ser concedida a autorização, foi realizada a entrevista, no início da 

qual foram entregues as declarações de consentimento informado a cada um dos membros da 

equipa.  

Na sequência dos constrangimentos, relatados anteriormente, que se verificaram ao 

longo da entrevista coletiva não estruturada acabamos por concluir que seria mais seguro a 

concretização de entrevistas semiestruturadas a cada um dos membros das EIP. Tomada esta 

decisão, estabelecemos contacto com as AHBV onde se inserem as duas EIP selecionadas 

para estudo. Depois da realização da entrevista piloto, com o intuito de testar o instrumento e 
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detetar possíveis falhas (Cassel & Symon, 2004), e não tendo este sofrido qualquer alteração, 

avançou-se para a realização das entrevistas semiestruturadas que tiveram uma duração 

média de 52 minutos. Todos os participantes foram informados sobre o estudo, sendo que 

foram os mesmos a proceder ao agendamento das entrevistas, realizadas em salas concedidas 

pelas AHBV, entre os meses de dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. No início de cada 

entrevista, foi solicitada a assinatura do consentimento informado, e esclarecido o objetivo do 

estudo, as questões de confidencialidade e a necessidade de gravação das entrevistas.  

 

3.5. Técnica de análise de dados 

 

A análise de documentos foi feita com base numa abordagem interpretativa (Jupp & 

Noris, 1993, cit. in Bloor & Wood, 2006) dos documentos recolhidos, que nos permitiu obter 

uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas e funcionamento das EIP.  

Neste estudo, foram realizadas 12 entrevistas, mas para análise não serão consideradas 

a entrevista coletiva não estruturada e a entrevista piloto. Assim, os dados recolhidos nas 

entrevistas semiestruturadas foram submetidos a uma análise de conteúdo temática (Bardin, 

2014), técnica que possibilita a análise e organização da informação através de 

procedimentos sistemáticos e objetivos, de forma a destacar os temas chave para a 

compreensão do fenómeno em estudo. Para a análise dos dados recorreu-se ao software 

NVivo 12 (QSR), que facilita o tratamento da informação através do seu armazenamento, 

organização e estruturação. Inicialmente, procedeu-se à transcrição integral das entrevistas, 

que constituiu o corpus de análise e em seguida, realizou-se uma leitura flutuante de modo a 

compreender mais profundamente o material transcrito (Bardin, 2014) e começar a estruturar 

ideias (Rocha & Deusdará, 2005). Finalmente, inseriram-se os dados transcritos no software 

NVivo 12 (QSR). 

Na investigação qualitativa, existem diferentes técnicas que podem ser utilizadas de 

forma a garantir a qualidade das inferências (Lincoln & Guba, 1985). Para garantir a 

credibilidade deste estudo, foram adotadas algumas medidas como a gravação áudio e a 

posterior transcrição na íntegra das entrevistas realizadas. De forma a alcançar a 

confirmabilidade e a objetividade dos dados recolhidos, estes foram analisados também pela 

orientadora da investigação, evitando enviesamentos da investigadora principal.  
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IV. Redução da informação, Resultados e Discussão 

 

 

4.1. Redução da informação 

 

A redução da informação é um processo contínuo que envolve a seleção, o foco, a 

simplificação, a abstração e a transformação dos dados no seu estado bruto (Miles & 

Huberman, 1994). Inicialmente, procedeu-se à criação de um sistema de categorias e 

correspondente definição operacional, sendo depois realizada a codificação de todos os 

excertos das entrevistas, considerando o tema a unidade de registo usada neste processo 

(Bardin, 2014).  

Finda a análise e redução da informação obteve-se um sistema composto por 65 

categorias dedutivas, decorrentes da literatura e dos modelos teóricos, e categorias indutivas, 

que emergiram dos dados recolhidos (cf. Apêndice E). Destas, 11 são free nodes, categorias 

livres que correspondem à caracterização dos participantes e a assuntos não relevantes para a 

investigação, mencionados quer pelo entrevistador como pelo entrevistado. Já as tree nodes 

são 54 e correspondem ao principal foco de análise, subdividindo-se em três categorias gerais 

de 1º nível, oito categorias de 2º nível, 22 categorias de 3º nível e 21 categorias de 4º nível.  

Finalizada a codificação, e com o intuito de garantir a qualidade das inferências, a 

homogeneidade interna e a heterogeneidade externa (Miles & Huberman, 1994), procedeu-se 

à análise, por parte de um investigador externo, de 10% do corpus do texto que, no caso desta 

investigação, correspondeu a uma entrevista. Com recurso ao software NVivo, mais 

concretamente da ferramenta coding comparison query, avaliou-se o grau de concordância 

entre as duas codificações, obtendo-se valores de acordo de 91%, o que revela uma boa 

consistência do sistema de categorias e da respetiva codificação (Miles & Huberman, 1994). 

 

4.2. Apresentação e discussão dos resultados  

 

A apresentação e discussão de resultados encontra-se organizada seguindo a sequência 

das questões de investigação, sendo dedicada a cada uma delas uma secção onde será feita, 

num primeiro momento, a apresentação global dos resultados obtidos nas duas EIP e, em 
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seguida, a discussão dos mesmos. Neste estudo, serão alvo de análise os aspetos mencionados 

pela maioria dos elementos das EIP, ou seja, por 3, 4 ou 5 bombeiros. 

 

4.2.1. Fontes de stress ocupacional percecionado pelos bombeiros nas EIP 

A resposta à primeira questão de investigação levou-nos a concluir que os bombeiros 

das duas EIP vivenciam stress ocupacional, verificando-se em ambas uma prevalência de 

fatores de distress, comparativamente com os fatores de eustress (cf. Quadro 2.). 

Adicionalmente, constatamos que nas duas equipas, as condições de trabalho foram a fonte 

de distress mais salientada, sendo o reconhecimento dos colegas de equipa/ profissão e da 

chefia o fator eustressante mais relevante para estes profissionais.  

 

Quadro 2.  

Fontes de stress ocupacional coletivo 
 EIP1 EIP2 

Fontes Referências (%) Fontes Referências (%) 

Fontes 

de 

distress 

Conflito trabalho-família 4 6 

86 

(89%) 

5 7 

74 

(88%) 

Condições 

de trabalho 

Horário de trabalho 2 3 

23 

0 0 

19 

Falta de formação 5 7 5 7 

Falta de apoio 

psicológico 
3 3 3 4 

Condições 

contratuais 
5 10 5 8 

Exigências físicas 4 8  5 6  

Exigências técnicas 5 6  5 8  

Situações 

de socorro 

Suicídios  1 1 

18 

1 2 

16 

Paragens cardio-

respiratórias (PCR) 
1 2 0 0 

Acidentes 

multivítimas 
2 2 

2 2 

Mortes 1 1 1 1 

Incêndios 1 1 3 3 

Menores 

acidentados 

4 8 5 6 

Desencarceramento

s 

3 3 2 2 

Falta de 

reconheci-

mento 

ANEPC 5 8 

16 

5 7 

12 
População em geral 3 4 0 0 

Bombeiros 

voluntários 

4 4 4 5 

Imprevisibilidade no socorro 2 3  2 2  

Pressão de tempo 5 6  4 4  

Fontes 

de 

eustress 

Reconheci

-mento 

Colegas de 

equipa/profissão 4 5 
9 11 

(11%) 

5 6 
10 10 

(12%) 
Chefia 4 4 3 4 

Autonomia na tomada de decisão 2 2  0 0  



22 
 
 

4.2.1.1. EIP1 

 De entre as fontes de distress (89%) referidas pelos participantes da EIP1, 

destacaram-se as condições de trabalho (23 verbalizações), sendo evidenciadas por todos os 

bombeiros, a falta de formação e as condições contratuais. Quanto às condições contratuais 

(10 verbalizações), os bombeiros destacaram como fatores potenciadores de distress as 

dificuldades de progressão na carreira [“Eu neste momento estou à espera de progredir para 

subchefe mas a nível de equipa continuo na mesma porque não assumo nenhum cargo (…) 

penso que seja injusto, mas olhe, é o que temos e não me parece que vá mudar.”(P1)]; e as 

diferenças contratuais em relação a outros bombeiros profissionais [“Sei que aquilo que 

também nos causa stress mau por assim dizer é mesmo, olhe é o facto de não termos os 

mesmo direitos de reforma e de promoção como os outros ... como olhe, como os 

sapadores.” (P2)]. Ao nível da falta de formação (7 verbalizações), os participantes salientam 

que a escassez deste recurso é visto como um fator distressante para a equipa, como 

evidencia o P4: “E a formação pode faltar nesse sentido ....as formações são poucas para 

estas equipas e nem todos os membros têm o mesmo nível de formação isso é muito mau e 

pode até comprometer o socorro”. Além disto, três bombeiros desta equipa mencionaram a 

falta de apoio psicológico (3 verbalizações) como fonte de distress, tal como refere o P3: “E 

outro problema é que nós não temos apoio de psiquiatras … de psicólogos para lidar com 

essas situações muitas vezes e é um grande ponto negativo para a equipa porque apanhamos 

de tudo durante anos e nada de apoio”.  

 Nas situações de socorro (18 verbalizações) foram referidas essencialmente as 

situações com menores acidentados e os desencarceramentos. O envolvimento de menores (8 

verbalizações) no teatro de operações foi a fonte de socorro mais referida pelos bombeiros, 

que destacaram que o facto de terem de socorrer crianças feridas ou debilitadas é um aspeto 

percecionado como distressante para a equipa [“teve uma situação com uma criança de 4 

anos afogada num poço que nos marcou muito mesmo…mas geralmente estas situações que 

têm crianças, bebés são mais pesadas e aí sente-se bem esse stress como queremos muito 

salvar e às vezes não depende de nós” (P3)]. Já em relação aos desencarceramentos (3 

verbalizações), verificou-se ser a segunda situação de socorro mais stressante para a equipa 

que destaca o facto de serem situações que exigem mais em termos de rapidez e tecnicamente 

[“Se for preciso recorrer ao desencarceramento é sempre uma situação complicada, é uma 

situação exigente e de stress mesmo que seja algo mais simples, porque temos de ser rápidos 
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e ter diferentes opções de tirar de lá as pessoas, geralmente os desencarceramentos são algo 

tenso para nós por isto”(P2)].  

 No que concerne à falta de reconhecimento (16 verbalizações), todos os bombeiros 

desta equipa referiram o escasso reconhecimento por parte da ANEPC (8 verbalizações) 

como um aspeto distressante [“A proteção civil sabe ... digo a ANEPC, eles não querem 

saber de nós, não se interessam minimamente pelo trabalho que andamos a fazer, a verdade 

é mesmo esta ... é muito stressante esta questão para nós porque gostávamos muito e lutamos 

mesmo para que eles reconheçam o que fazemos e o nosso esforço.” (P3)]. Os bombeiros 

mencionaram, também, que a falta de reconhecimento por parte dos bombeiros voluntários (4 

verbalizações) da corporação onde estão inseridos é vivenciado como uma fonte de distress, 

como menciona o P5: “se bem que também é muito mau estar aqui e não ser reconhecido 

pelas pessoas que sabem o trabalho que fazemos, os sacrifícios que passamos e que nos 

viram as costas ou que nos criticam por tudo e por nada… falo dos voluntários.”. Por último, 

constatamos que para três bombeiros desta equipa  a falta de reconhecimento do trabalho que 

desempenham por parte da população em geral (4 verbalizações), é vivenciado como um 

fator distressante, como verbaliza o P4: “E depois também são os outros que estão à volta e 

que esperam que nós sejamos os heróis, mas muitas vezes sabemos perfeitamente que não 

conseguimos fazer mais nada pela vítima. O que acontece é … e vimos no carro depois 

calados para o quartel, as pessoas normalmente não reconhecem o nosso esforço e a 

exigência, acham que se não conseguimos a culpa é nossa.”.  

 Relativamente às exigências técnicas (6 verbalizações), todos os bombeiros 

mencionaram que a necessidade de recurso a diferentes técnicas e manobras nas situações de 

socorro, é considerado como um aspeto altamente distressante para a EIP [“sim, muita 

técnica e precisamos de estar preparados para todas as situações porque por exemplo o 

desencarceramento é feito de uma forma mas quando chegamos ao acidente temos de pensar 

num plano B em pouco tempo e isso é muito exigente…” (P4)]. A nível físico (8 

verbalizações), a maioria da equipa perceciona este aspeto como uma exigência, como 

comprova o P3: “Nesta profissão estamos aqui quase sempre mais de 8 horas, exige muito de 

nós fisicamente porque estamos sempre a carregar pessoas, a correr, a pegar em 

materiais…claro que isto é stressante para nós porque é esta exigência diariamente”.  

 O conflito trabalho-família (6 verbalizações), foi outra fonte de distress identificada 

pela maioria dos bombeiros da EIP1 que referiram que o tempo que dedicam às exigências do 
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trabalho, consome parte do tempo que é preciso para o cumprimento dos deveres relativos ao 

domínio familiar, como refere o P1: “Este trabalho é muito incerto e pode ter o seu lado mau 

porque não podemos fazer planos para nada. A minha filha fica muito chateada quando eu 

tenho de sair para vir para aqui mas olhe tem que ser, é o meu trabalho…às vezes até quero 

ir a casa na hora de almoço para estar um pouco com a família e não dá para combinar isso, 

posso dizer que são muito raros os dias em que temos juntos a hora de almoço/jantar…claro 

que passo muito mais tempo aqui no trabalho do que com a família”. 

 Na pressão de tempo (6 verbalizações), apuramos que este é um aspeto distressante 

para todos os elementos da EIP1 que mencionam o facto de terem de ser extremamente 

rápidos na prestação de socorro [“o que provoca stress nesta equipa é o facto de termos de 

ser muito rápidos. Isso é muito exigente e pressionante para nós…os timings são muito 

apertados e as outras equipas que lá podem estar também nos pressionam bastante para 

consegui tirar dali a pessoa em 1 minuto e sabemos que isso é quase impossível.” (P3)].  

 Ao inverso daquilo que esperávamos, a imprevisibilidade (3 verbalizações) foi 

mencionada apenas por dois bombeiros que salientaram o facto de nunca poderem prever 

como irá ser o seu dia em termos de tarefas a desempenhar, o que acaba por promover o 

distress [“Eu quando chego cá de manhã nunca sei o que tenho para fazer durante o dia. O 

que também acho que acaba por ser mau porque eu nunca sei o que vou fazer. E depois esta 

imprevisibilidade pode ser stressante porque nunca sabemos o que vamos apanhar e se 

voltamos no fim do dia.” (P1)]. 

 Nas fontes de eustress na EIP1 (11%), foi evidenciado pela maioria dos elementos o 

reconhecimento por parte dos colegas de equipa/profissão (5 verbalizações) e por parte das 

chefias (4 verbalizações). Quanto ao primeiro fator, os bombeiros referiram a importância 

para a equipa de verem o seu trabalho ser reconhecido por aqueles que também o 

desempenham, como refere o P2: “O que temos de bom nestas equipas é mesmo o 

reconhecimento que temos no trabalho dos nossos colegas EIP.”. Em relação ao segundo 

aspeto promotor de eustress, os participantes destacaram o reconhecimento por parte das 

chefias, nomeadamente do comandante da AHBV e do chefe da EIP [“Em termos da 

corporação, ou seja, de comandante e da própria chefia existe muito reconhecimento e 

valorização destas equipas, por isso, considero que seja bom stress. Percebem que o nosso 

trabalho é bem feito e que o fazemos com zelo.”. (P3)]. 
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4.2.1.2. EIP2 

 As condições de trabalho foram as principais fontes de distress (88%) referidas pelos 

participantes da EIP2, destacando-se as condições contratuais (8 verbalizações) e a falta de 

formação (7 verbalizações). Nas condições contratuais, todos os bombeiros salientaram a 

remuneração e as diferenças contratuais em relação a outros bombeiros profissionais [“Somos 

um parente pobre dos bombeiros, somos as barrigas de aluguer como costumamos dizer… 

nós também somos “discriminados” porque os salários de outros bombeiros como o dos 

sapadores é mais elevado do que o nosso, nós não temos reforma aos 55, porquê? A nossa 

profissão é também uma profissão de risco, certo? (P7)]. Quanto à falta de formação, os 

elementos destacaram que este é um aspeto promotor de distress para a equipa, uma vez que 

o número de horas de formação anual é insuficiente dadas as exigências inerentes à sua 

atividade profissional [“Acho mesmo que a falta de formação é muito stressante para nós, 

como é que querem que estejamos preparados para todas as adversidades inerentes ao 

socorro se não estamos preparados para isso? acho mesmo que deveriam ser mais 

formações…para bombeiros profissionais como nós EIP é mesmo muito pouco.” (P8)]. Ao 

nível da falta de apoio psicológico (4 verbalizações), a maioria dos bombeiros  referiu que a 

ausência deste suporte é percecionada como uma fonte de distress para a equipa, como refere 

o P7: “E para todos os bombeiros EIP, isto é complicado porque esta profissão é 

desgastante a vários níveis, nomeadamente psicológico e físico, e nós nem nisso temos apoio 

de pessoas dessas áreas e acho que fazia sentido porque lidamos com coisas más todos os 

dias praticamente. “. 

 As situações de socorro foram a segunda fonte de distress mais mencionada pela EIP2 

(16 verbalizações), destacando-se o envolvimento de menores e os incêndios. Quanto ao 

envolvimento de menores (6 verbalizações) todos os bombeiros percecionam esta situação 

como a mais stressante, tendo impacto na capacidade dos profissionais em lidarem com a 

situação [“Quando é com crianças isso é que é um problema … aí ninguém brinca. Aí 

ninguém toca no assunto, aí ninguém pica nada e o bombeiro tem alguma dificuldade em 

depois passar essa situação.” (P7)]. Em relação aos incêndios (3 verbalizações), a maioria 

dos participantes considera que as exigências desta situação em termos psicológicos, técnicos 

e físicos, faz desta uma das situações de socorro mais stressante [“Os incêndios são situações 

bastante stressantes para a equipa, porque temos de estar com muito peso, porque temos de 

saber lidar com a frente de fogo, temos de correr ... é mesmo muita pressão” (P6)].   
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 Quanto à falta de reconhecimento (12 verbalizações), constatamos que todos os 

bombeiros mencionaram a falta de reconhecimento por parte da ANEPC (7 verbalizações) 

como um aspeto altamente distressante para a EIP, como menciona o P9: “Se perguntar em 

termos de autoridade, não mesmo. Não existe qualquer reconhecimento, nunca nos 

reconheceram pelo trabalho que fazemos, eles não têm mesmo noção do que fazemos…eles 

querem lá saber da gente.”. Outra fonte promotora de distress no trabalho desta equipa é o 

escasso reconhecimento por parte dos voluntários (5 verbalizações) que desempenham 

funções na corporação onde esta EIP está inserida, como menciona o P8: “Estas falta de 

reconhecimento das pessoas aqui do quartel, e no caso falo dos voluntários, causa muito 

stress mesmo porque parece que nunca nos veem como a mais valia que somos no socorro 

das populações…não perdem oportunidade de apontar o dedo.”. 

 Quanto às exigências técnicas (8 verbalizações), este aspeto é mencionado por todos 

os bombeiros que referem que o facto de terem de recorrer a vários métodos e técnicas para 

socorrer as vítimas em diferentes situações, é percecionado como fonte promotora de distress 

para o coletivo, tal como menciona o P10: “Ao nível técnico … ui ui isso então é muito 

stressante e exigente porque nós temos de perceber que existe evolução técnica, que as 

ferramentas evoluem, que os carros e os camiões têm outras tecnologias (…) É isso que 

causa stress ter que ter várias alternativas para a mesma situação, se demorarmos a tirar as 

pessoas de um carro porque não sabemos bem o que fazer e demoramos a pensar…”. Em 

relação as exigências físicas (6 verbalizações), a totalidade da equipa referiu que devido às 

características inerentes à sua atividade profissional existe frequentemente um elevado 

esforço físico, que é percecionado como uma fonte de distress [“Acredito que a nível físico 

também é muito exigente. Nós que pertencemos a uma equipa de intervenção permanente, 

temos de estar preparados para aguentar mais do que os outros…e isso sim é exigente, temos 

de aguentar, mas chega a um ponto e a uma idade que não conseguimos e que muitas vezes 

estamos exaustos fisicamente…é muito exigente a este nível o trabalho na EIP.” (P6)]. 

 O conflito trabalho família (7 verbalizações) foi considerado pela totalidade da equipa 

como uma fonte promotora de distress. Os bombeiros referem que o facto de trabalham 

muitas vezes para além do seu horário acaba por comprometer o tempo que deveriam dedicar 

à família, originando este conflito [“Quase nunca saímos às horas de funcionamento, quase 

nunca estamos presentes nos eventos mais importantes, casamentos, aniversários, festas da 

escolinha do filho. Olhe posso dizer que, em casa, claro que este trabalho não é visto com os 
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melhores olhos porque dizem-me sempre “olha não te esqueças que tens família e que tens 

um filho”… claro que é complicado para nós porque passamos aqui muito tempo e a família 

acaba por ser posta para segundo plano”. (P6)]  

 Em relação à referência da pressão de tempo (4 verbalizações), constatamos que este 

aspeto é percecionado pela maioria dos elementos da EIP2 como um fator de distress, tal 

como é explicitado pelo P6: “Penso que em termos de tempo também é mesmo muito 

stressante porque temos de ser muito rápidos e um segundo é uma hora ... desde que aquela 

campainha toca para sairmos para o socorro olhe é andar a mais de 1000 por hora.”. 

 Também nesta EIP, e contra o que se previa, a imprevisibilidade (2 verbalizações) foi 

mencionada por apenas dois bombeiros que referiram, essencialmente, o facto de não 

saberem o que poderá acontecer durante uma situação de socorro, como podemos verificar na 

verbalização do P6: “às vezes um contratempo, às vezes uma avaria de qualquer material 

que estamos a utilizar, ou a vítima piora o seu estado e não estávamos a prever … olhe pode 

acontecer muita coisa que não estava prevista e isso é muito exigente para nós.”. 

 Relativamente às fontes de eustress (12%), também nesta equipa os bombeiros 

salientaram o reconhecimento do trabalho que desempenham (10 verbalizações). Neste 

sentido, verifica-se uma predominância das referências relativas ao reconhecimento dos 

colegas de equipa/ profissão dos bombeiros da EIP (6 verbalizações) que é vivenciado pelos 

participantes como um aspeto potenciador de eustress [“O único reconhecimento que 

podemos ter pelo trabalho que fazemos e por fazermos a diferença na vida das pessoas, são 

os colegas de equipa, os colegas EIP, e até as outras equipas EIP nacionais, porque lá está 

percebem o que passamos, identificam-se com as situações porque passam pelo mesmo.” 

(P8)]. Já o reconhecimento da chefia (4 verbalizações), foi mencionado por três elementos 

que referiram a atribuição de louvores pelo trabalho desempenhado por parte do comandante 

do quartel e do chefe da equipa, como podemos verifica pela verbalização do P7: “Para além 

disso, a nosso chefe e até o nosso comandante … ah eles também nos dizem muitas vezes que 

somos muito importantes para os quarteis e que ainda deveríamos de ser mais. Quando 

chegamos de situações difíceis de socorro muitas das vezes nos agradecem, não é? Dizem 

que foi um trabalho impecavelmente feito…”.  
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4.2.1.3. Discussão dos resultados  

 Considerando os resultados obtidos, constatamos que as condições de trabalho, 

nomeadamente as condições contratuais, foram a fonte de distress mais referida pelos 

participantes das duas equipas, especialmente na EIP1. Os resultados obtidos corroboram as 

evidências que foram encontradas num estudo com bombeiros que demonstrou que a falta de 

progressão na carreira e os recursos salariais eram percecionados por estes profissionais como 

fontes de stress no trabalho (Morgado, 2017). Adicionalmente, estes aspetos também são 

salientados no estudo com equipas dos serviços sociais, que destacaram a remuneração e 

diferenças contratuais e de promoção como fatores de stress ocupacional coletivo (Peiró et 

al., 2002). Relativamente à falta de formação, este aspeto foi mencionado por todos os 

bombeiros nas duas EIP. De facto, a literatura destaca que a escassez de recursos como é o 

caso da falta de formação, pode levar ao desenvolvimento de stress ocupacional nestes 

profissionais (Coelho, 2018). A nível do coletivo também Peíró e colaboradores (2002) 

encontraram este resultado no seu estudo. Apesar de a falta de apoio psicológico ter sido 

menos referida nas duas equipas, este resultado vai ao encontro dos de estudos que apontam 

para a ausência deste suporte como um aspeto que desempenha um papel negativo nos 

bombeiros (Marques, 2019; Ribeiro, 2016).  

 Quanto às situações de socorro, constatamos que o envolvimento de menores foi a 

situação mais mencionada pelos bombeiros das duas equipas. Este resultado corrobora os de 

Young et al. (2014) e Murta e Tróccoli (2007) que mencionam que, a exposição a vítimas 

gravemente feridas especialmente crianças, é uma das situações mais stressantes para os 

bombeiros. No entanto, no estudo de Ribeiro (2016) a idade da vítima, ou seja, a existência 

de menores na situação de socorro foi identificada por alguns dos participantes, como sendo 

desafiante e promotora de eustress, e por outros bombeiros como frustrante, originando 

distress. Para além disto, e em relação aos resultados apresentados na EIP1 em que os 

bombeiros destacaram os desencarceramentos e na EIP2 salientaram os incêndios, a literatura 

aponta que o facto de os bombeiros terem de lidar com fatalidades, incêndios, catástrofes e 

até com vítimas gravemente feridas, acaba por gerar stress nestes profissionais (Young et al., 

2014). No entanto, não foram encontradas evidencias de estudos com equipas de trabalho 

semelhantes a estas que também mencionem os resultados obtidos neste estudo. 

 Relativamente às exigências físicas, verificamos que este aspeto foi mencionado por 

ambas as equipas mais do que uma vez. Estes resultados compravam o estudo de Melo e 
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Carlotto (2016), que identificaram as exigências físicas às quais os bombeiros estão sujeitos, 

mais especificamente nos incêndios, como uma fonte de mau stress para os profissionais. 

Contudo, não foram encontrados estudos que evidenciem este aspeto como fonte do stress 

ocupacional coletivo. Já em relação às exigências técnicas mencionadas pelos bombeiros das 

EIP, este resultado também foi destacado no estudo de Peiró et al. (2002), onde a 

complexidade técnica é percecionada pelas equipas como um aspeto altamente stressante. 

 Outra fonte de distress identificada pelos participantes, mais concretamente na EIP2 

foi o conflito trabalho-família. Este aspeto define-se como “um conflito inter-papéis em que 

as pressões de papel dos domínios profissional e familiar são mutuamente incompatíveis em 

alguns aspetos” (Greenhaus & Beutell, 1985, p. 77), sendo que a participação/satisfação de 

um deles dificultada pela participação/satisfação no outro. Quanto aos resultados obtidos, 

evidenciou-se o conflito baseado no tempo (Greenhaus & Beutell, 1985). No caso dos 

bombeiros das EIP, este tipo de conflito ocorre quando a quantidade de tempo que os 

profissionais dedicam ao seu trabalho, consomem adicionalmente parte do tempo que é 

preciso para o cumprimento dos deveres relativos à vida familiar, tendo impacto neste último 

domínio. Ferreira (2019) constatou que este tipo de conflito trabalho-família é claramente 

evidenciado pelos bombeiros como uma exigência distressante, sendo este aspeto também 

destacado por estudos que abordam a vivência coletiva de stress ocupacional (Peiró et al., 

2002; Rodrigues, 2008b.). 

 Quanto à falta de reconhecimento ter sido mencionada nas duas equipas, o facto é que 

estes resultados corroboram o estudo com as equipas dos serviços socias, que constatou que a 

falta de reconhecimento laboral, social e por parte dos que recebem o serviço, os clientes, é 

percecionada como uma fonte de stress coletivo para estas equipas (Peiró et al., 2002). 

Adicionalmente, a escassez de reconhecimento do trabalho dos bombeiros por parte daqueles 

a quem estes prestam serviço poderá ser distressante para estes profissionais (Nilsson et 

al.,2015). Contudo, é importante ressalvar que ao contrário daquilo que constatamos com os 

bombeiros da EIP1, na EIP2 não foi evidenciada nenhuma verbalização em relação ao falta 

de reconhecimento por parte da população a quem estes prestam auxílio.  

 Embora seja verdade que o risco está presente em todas as profissões, dada a 

pluralidade de atividades de socorro que os bombeiros desempenham em condições e 

ambientes hostis, estes profissionais ficam sujeitos ao stress ocupacional que pode ser 

despoletado pela pressão de tempo (Morgado, 2017). Assim, os resultados obtidos no 
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presente estudo, vêm corroborar a literatura que considera que a permanente preocupação 

com o tempo de execução do trabalho é um constrangimento elevado no caso dos bombeiros, 

já que estes têm de resolver a emergência no menor tempo possível, sem muitas vezes terem 

controlo das horas ou do desfecho do socorro (Morgado, 2017). No entanto, não foram 

encontradas evidências a este aspeto a nível coletivo. 

 Quanto à imprevisibilidade, como já referido, esperava-se que esta fonte fosse mais 

referida pelos bombeiros das EIP já que a literatura aponta que as situações de elevada 

imprevisibilidade com as quais os bombeiros lidam diariamente, são potenciadoras de stress 

nestes profissionais (Ribeiro 2016; Young et al., 2014). Num estudo com bombeiros 

portugueses, Morgado (2017) constatou que a imprevisibilidade vivida no caminho entre o 

quartel e o local de socorro era percecionada por estes profissionais como um fator 

distressante. Para além disto, no estudo com equipas dos serviços socias, Peiró et al. (2002) 

constataram que a imprevisibilidade das tarefas desempenhadas é uma das fontes de stress 

ocupacional vivenciadas pelo coletivo.  

 Relativamente às fontes de eustress, destacou-se nas duas EIP o reconhecimento do 

trabalho desempenhado pelos bombeiros, nomeadamente por parte dos colegas de equipa/ 

profissão e chefia. No entanto, não foram encontrados estudos que evidenciem os resultados 

obtidos. A verdade é que a literatura sobre as equipas dos serviços sociais (Peiró et al., 2002), 

bem como sobre bombeiros (Marques, 2019; Nilsson et al., 2015), apenas mencionam a falta 

de reconhecimento das chefias e colegas de trabalho como fator potenciador de distress, não 

fazendo referência a este aspeto como promotor de eustress. 

 

4.2.2. Estratégias utilizadas pelos bombeiros nas EIP para lidar com o stress 

ocupacional  

A resposta à segunda questão de investigação levou-nos a concluir que os 

participantes deste estudo utilizam apenas estratégias de coping para lidar com as exigências 

promotoras de stress ocupacional coletivo (cf. Quadro 3.), sendo claro que os participantes 

recorrem essencialmente a estratégias de coping focadas nas emoções para lidar com as 

fontes de stress mencionadas.  
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Quadro 3. 

Estratégias de coping utilizadas pelos bombeiros nas EIP 
  EIP1 EIP2 

Fontes  Referências  (%) Fontes  Referências  (%) 

Coping 

focado nas 

emoções  

Envolviment

o em 

atividades de 

lazer 

Jantares/m

omentos de 

convívio 

3 4 

11 

20 

(41%) 

4 5 

16 

19 

(46%) 

Exercício 

físico 

4 7 5 11 

Abstração  3 3  0 0  

Separar a 

vida 

profissional 

da familiar 

 5 6  3 3  

Coping 

focado no 

apoio 

social 

Recurso ao 

apoio dos 

colegas 

 5 9  

19 

(39%) 

4 5  

12 

(29%) 

Recurso ao 

apoio da 

família 

 5 7  4 4  

Recurso ao 

apoio de 

profissionais 

de saúde 

 3 3  3 3  

Coping 

focado nos 

problemas 

Formação  4 4  
10 

(20%) 

4 5  
10 

(25%) 
Debriefing  4 6  5 5  

 

4.2.2.1 EIP1 

 No que concerne às estratégias de coping focadas nas emoções (41%), os bombeiros 

da EIP1 salientaram predominantemente do envolvimento em atividades de lazer (11 

verbalizações), nomeadamente a prática de exercício físico (7 verbalizações), como podemos 

constatar com a verbalização do P4: “Nós aqui também fazemos muito exercício físico. Hoje 

vamos todos correr e mesmo pelo caminho às vezes falamos do stress do trabalho, o que se 

fez, o que não se fez, falámos e tentamos falar sempre. Isto é uma forma de nos sentirmos 

unidos uns aos outros.”. A concretização de jantares e momentos de convívio (4 

verbalizações) entre os colegas da EIP1 foi referida pela maioria dos bombeiros como uma 

estratégia para lidar com o stress, tal como menciona o P2: “Marcamos jantares, saídas de 

fim de semana os 5, ir todos à praia. Isto é muito importante para nós, mesmo para a união 

de todos enquanto equipa. É importante fazer isto também para descomprimir.”. 

Relativamente à separação da vida familiar da profissional (6 verbalizações), a totalidade da 

equipa referiu-se à divisão que fazem entre aquilo que se passa na atividade profissional e a 

vida familiar que estabelecem [“Eu tenho adicionalmente como estratégia para lidar com 

o....com o dito stress, ahh normalmente é separar a casa do trabalho. Tento ao máximo não 
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misturar as coisas e quando coloco o pé fora disto, tento mesmo não passar o que se passa 

comigo para a família.” (P1)]. A estratégia de abstração (3 verbalizações), foi mencionada 

por três bombeiros que referem a importância em não pensar nas situações distressantes [“A 

melhor estratégia, que acredito que para os outros elementos também se passa, é nós não 

pensarmos mais naquilo que se passou […] abstrair por assim dizer, não é verdade?”. (P4)] 

 A nível das estratégias de coping focadas no apoio social (39%), todos os bombeiros 

da EIP1 referiram recorrer ao apoio dos colegas de equipa/profissão (9 verbalizações) e da 

família (7 verbalizações), sendo que três participantes também mencionaram o recurso ao 

suporte de profissionais de saúde (3 verbalizações). Quanto ao apoio dos colegas de 

equipa/profissão, os bombeiros referiram-se à importância do recurso destas pessoas na 

redução do impacto do trabalho altamente stressante que desempenham, como explicita o P2: 

“O apoio é dos colegas EIP e de equipa … temos que nos apoiar uns aos outros. Nós temos a 

perfeita noção que existem elementos que têm um psicológico mais fraco do que os outros e o 

facto de sermos uma equipa ajuda-nos a dar auxílio uns aos outros porque nós percebemos e 

passamos pelo mesmo.”. Já em relação ao recurso ao apoio da família, os bombeiros 

destacam a importância do papel da família na diminuição do distress, como podemos 

verificar na verbalização do P3: “De resto as defesas são sempre no seio familiar porque é a 

família que apanha com tudo, com o bom e com o mau. As brincadeiras, passamos aquele 

tempo a fazer cabanas e a desgraçar a cabeça à mãe…é muito importante pra nós este 

suporte e por sabermos que podemos sempre contar, como se diz a família é o mais 

importante”. Apesar do recurso ao suporte de profissionais de saúde ter sido a estratégia de 

coping menos mencionada nesta equipa, três bombeiros salientaram que já recorreram a 

psicólogos com o intuito de lidarem de com situações de trabalho distressantes, como refere 

o P5: “Já tivemos casos nesta equipa de pessoas que precisaram durante algum tempo de 

apoio e tiveram de procurar e pagar do seu próprio bolso ... eu próprio já tive que pedir 

ajuda e não me envergonho disso porque passamos por coisas muito complicadas e a 

pressão é muita, então falar com alguém da psicologia é bom para ver se lidamos melhor 

com as coisas.” 

 Na EIP1, a maioria dos bombeiros referiram estratégias de coping focadas nos 

problemas (20%), mais concretamente a realização de formações (4 verbalizações) e a 

concretização de debriefings (6 verbalizações). Relativamente às formações, os bombeiros 

referiram que estas são imperativas para lidarem com as situações de trabalho altamente 
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stressantes, como P5 verbalizou: “Muito sinceramente penso que as formações são o ponto 

chave para que a gente esteja preparado para lidar com o stress que lhe falei de isto ser 

exigente tecnicamente, porque essas formações nos ajudam a pensar em diversas opções 

para uma mesma situação e isto ajuda-nos a estar preparados a nível técnico.”. Já em 

relação aos debriefings, os participantes consideram que esta estratégia é uma mais valia na 

gestão do stress ocupacional, destacando a importância em expor nestas reuniões as 

dificuldades que tiveram durantes as situações de socorro, de forma a melhorar no futuro 

[“Os debriefings são mais momentos para acalmar e para resolver determinadas situações 

que se passaram na ocorrência, o que poderíamos ter feito melhor, o que fizemos bem e o 

que é para continuar…acho que a esses níveis é isso.” (P1)]. 

 

4.2.2.2. EIP2 

 Nas estratégias de coping focadas nas emoções (46%), os bombeiros salientaram 

fundamentalmente o envolvimento em atividades de lazer (16 verbalizações), mas também a 

separação da vida familiar da profissional (3 verbalizações). Quanto às atividades de lazer, 

estas desdobram-se sobretudo na prática de exercício físico (11 verbalizações) [“O exercício 

para nós, pelo menos nesta equipa é importante, não só para estarmos preparados para 

aguentar as ocorrências, mas também acaba por ajudar a aliviar o stress e o que passamos 

aqui no trabalho todos os dias.” (P7)], como também nos jantares/convívios (5 

verbalizações), que permitem aos bombeiros da EIP ocuparem o seu tempo livre e conviver 

com os colegas fora do ambiente de trabalho, como destaca o P10:  “Depois acho que […] os 

convívios, aqui as farras entre nós equipa são mesmo fundamentais e não prescindimos disto, 

sabemos que isto nos faz descontrair e aliviar de toda a tensão e de todo o peso que temos 

todos os dias em cima dos nossos ombros …”. Relativamente à separação da vida familiar da 

profissional, três bombeiros mencionam que esta é uma estratégia utilizada para lidar com o 

stress ocupacional, através da divisão daquilo que ocorre no âmbito profissional e na vida que 

têm a nível familiar, como P6 explicita: “mas tento sempre separar as coisas e não contar 

nada daquilo que se passa aqui porque, em relação ao socorro, são coisas muito chocantes e 

eles não precisam de saber dessas coisas … tal como não trago para o meu trabalho 

problemas que posso ter com a mulher ou os filhos, não é?”. 

 Quanto às estratégias de coping focadas no apoio social (29%), constatamos que 

quatro bombeiros mencionaram recorrer ao apoio dos colegas de equipa/profissão (5 
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verbalizações) e da família (4 verbalizações), sendo que três participantes desta equipa 

referiram, ainda, o recurso ao suporte de profissionais de saúde (3 verbalizações). Os 

bombeiros desta equipa referiam os colegas como a fonte de suporte social mais importante, 

salientando que o papel destas pessoas na gestão e consequente diminuição do distress [“Os 

colegas aqui da corporação … não tenho palavras, eles são como se fossem da família, estão 

presentes nos momentos mais importantes, são pessoas que compreendem o que estamos a 

passar porque estão a passar pelo mesmo e … e, por isso, é a eles que recorro muito quando 

preciso e sinto que me ajudam a lidar com as exigências.” (P10)]. O recurso ao apoio da 

família, foi mencionado pela maioria dos bombeiros que destacam a pertinência do papel da 

família na redução do distress, tal como verbaliza o P7: “A gente tem que procurar o apoio 

da nossa família para conseguir lidar com as coisas daqui, mas não devemos contar o que se 

passa. A família é um grande apoio para todos nós apesar desta separação.”. 

Adicionalmente, os bombeiros referiram que recorrem ao apoio de profissionais de saúde, 

como é o caso dos psicólogos, no sentido de lidarem com o stress que vivenciam no trabalho, 

como refere o P8: “Para além do que lhe estive a dizer das estratégias, considero que o 

apoio psicológico é algo que, por vezes recorremos, ainda que seja pago por nós, que é 

muito muito importante ... claro que deveria ser mais recorrente porque lidamos com coisas 

pesadas psicologicamente todos os dias praticamente.”. 

 As estratégias de coping focadas nos problemas (25%), foram as menos mencionadas, 

mas referidas pela maioria dos bombeiros desta equipa que salientaram as formações (5 

verbalizações) e os debriefings (5 verbalizações). Quanto às formações, os bombeiros da 

EIP2 referem a importância deste aspeto para lidarem com as exigências que encontram 

diariamente na sua atividade profissional, como menciona o P6: “As formações são uma 

forma de conseguirmos lidar com isto porque nos ajudam a perceber outras formas…lá está 

técnicas, para proporcionar o melhor socorro e de forma rápida, de certa forma vão ajudar 

a lidar com todas estas exigências e adversidades que apanhamos na nossa profissão.”. No 

que se refere aos debriefings, a concretização destas reuniões depois das ocorrências, é vista 

como uma importante estratégia para os bombeiros destas equipas que referiram a 

importância em conversarem sobre o que se passou no teatro de operações [“Também 

fazemos umas reuniões, os chamados debriefing ... ahhh depois das situações de socorro 

mais complicadas para perceber o que podíamos ter feito melhor, o que fizemos bem e isso é 

uma forma de não ficar stressados porque em equipa percebemos que fizemos o que 

podíamos e o que podemos melhorar para o futuro.” (P9)]. 
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4.2.2.3. Discussão dos resultados 

 Tendo em consideração os resultados obtidos, podemos constatar que os bombeiros 

das duas equipas recorrem essencialmente às estratégias de coping focadas nas emoções, o 

que vai ao encontro dos resultados encontrados por Murta e Tróccoli (2007) que indicam que 

os bombeiros recorrem com maior frequência a este tipo de estratégias que se centram na 

regulação e/ou redução do estado emocional desencadeado pela situação stressora (Vaz 

Serra, 2007). Desta forma, emergiram três tipos de estratégias de coping desta categoria: o 

envolvimento em atividade de lazer; a separação da vida familiar da profissional; e a 

abstração. Quanto ao envolvimento em atividades de lazer, esta estratégia foi a mais 

mencionada nas duas equipas, sendo mais salientada na EIP2. Os resultados obtidos 

corroboram os estudos com equipas de trabalho que salientam que o convívio com os colegas 

fora do meio laboral proporciona um maior conhecimento do outro e, por conseguinte, um 

aumento da tolerância em situações de stress (Peiró et al., 2002; Rodrigues, 2008b.). Para 

além disto, tal como foi evidenciado pelos bombeiros das duas EIP, também no estudo levado 

a cabo por Peiró e colaboradores (2002) se verificou o recurso à prática de exercício físico 

como uma estratégia importante na gestão do stress ocupacional coletivo. Em relação à 

separação da vida familiar da profissional, constatamos que este aspeto salientado nas duas 

EIP também é mencionado pela literatura com bombeiros (Ferreira, 2019) e refere-se à 

segmentação destes dois domínios, no tempo e no espaço, de forma a não existir interferência 

de um sobre o outro (Edwards & Rothbard, 2000). Contudo, a nível coletivo não foram 

encontrados estudos que sustentem este resultado. A nível da abstração, apesar de apenas na 

EIP1 esta ter sido referida como estratégia utilizada pela equipa para lidar stress, também não 

foram encontrados estudos, quer nos bombeiros quer a nível coletivo, que façam referência a 

este aspeto. 

 As estratégias focadas no apoio social formam as segundas mais mencionadas pelos 

participantes das duas equipas, verificando-se um maior número de referências na EIP1. 

Nesta linha, alguns estudos evidenciam a importância do apoio social como uma das 

principais estratégias de coping utilizadas pelo coletivo para lidarem com o stress 

ocupacional que vivenciam (Hannakaisa et al., 2000; Peiró et al., 2002; Rodrigues, 2008b.). 

Este tipo de estratégias refere-se à qualidade do suporte dado em situações de stress e que 

influenciam o modo como os indivíduos lidam com as mesmas (Vaz Serra, 2007). Aqui os 

bombeiros destacaram principalmente o apoio de colegas, o suporte da família e o recurso a 

profissionais de saúde. Em concordância com os resultados obtidos, Marques (2019) e 
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Ribeiro (2016), referem que o suporte dos colegas promove o bem-estar, ajudando-os a lidam 

com as exigências stressoras, características da atividade profissional dos bombeiros, sendo 

esta a fonte de suporte social mais importante.  Adicionalmente, verificamos que para os 

bombeiros das duas equipas, tal como é apontado na literatura a nível individual e coletivo 

(e.g., Peiró et al., 2002; Vaz Serra, 2007), o recurso ao apoio da família é imperativo na 

redução do impacto do trabalho altamente stressante dos bombeiros (Marques, 2019; Regehr, 

2009). Quanto ao apoio de profissionais de saúde, esta foi a estratégia de suporte social 

menos mencionada nas duas equipas. Assim, apesar de o suporte psicológico ser uma 

estratégia que contribui para o apoio emocional, o facto é que, tal como é evidenciado no 

estudo de Matias (2018), também nestas equipas este suporte só se verifica se os bombeiros 

recorrerem ao mesmo a nível particular. Já no âmbito das estratégias utilizadas pelo coletivo, 

os estudos com equipas dos serviços sociais destacaram o apoio psicológico como uma 

importante estratégia preventiva para lidar com o stress ocupacional (Peiró et al., 2002).  

  Nas estratégias de coping focadas nos problemas, foram mencionadas por todos ou 

quase todos os participantes das duas equipas as formações e os debriefings. Relativamente às 

formações, estes resultados vêm corroborar o estudo de Peiró e colaboradores (2002), que 

constataram que a formação profissional é uma importante estratégia que aumenta os recursos 

das equipas para lidar com o stress ocupacional. No entanto, não foram encontrados estudos 

que evidenciem este aspeto nos bombeiros. A referência aos debriefings pelos bombeiros das 

EIP, corrobora a literatura que destaca a pertinência da concretização destas reuniões com o 

intuito de melhorar o futuro desempenho dos bombeiros, sendo esta identificada como uma 

estratégia facilitadora para lidar com o stress ocupacional (Marques, 2019; Martins, 2019; 

Reis 2018).  

 

4.2.3. Consequências do stress ocupacional experienciado pelos bombeiros nas 

EIP  

Em resposta à terceira questão de investigação constatamos que o stress ocupacional 

coletivo vivenciado nas EIP tem influência a três níveis (cf. Quadro 4), verificando-se nas 

duas equipas a predominância das consequências profissionais face às pessoais e familiares. 

 

 



37 
 
 

Quadro 4. 

Consequência do stress ocupacional coletivo 
 EIP1 EIP2 

Fontes Referências (%) Fontes Referências (%) 

Profissionais  Negativas Desmotivação 3 3 

17 

(45 %) 

1 1 

16 

(43%) 

Qualidade dos 

serviços 

prestados 

5 6 4 5 

Positivas Satisfação no 

trabalho 

desempenhado 

5 8 5 10 

Pessoais Psicológicas 5 10 15 

(39 %) 

5 7 
12 

(32%) Físicas 4 5 4 5 

Familiares 5 6 (16%) 5 9 (25%) 

 

4.2.3.1. EIP1 

 Relativamente às consequências profissionais (45%), foram destacadas duas 

consequências negativas e apenas uma positiva. Nas consequências negativas, a deterioração 

na qualidade dos serviços prestados no socorro (6 verbalizações) foi a mais verbalizada por 

todos os participantes desta equipa, como refere o P1: “Mas depois acho que todo esse stress 

se reflete na forma como estamos nas ocorrências e chego mesmo a temer que possa ter 

impacto naquilo que é o serviço, no serviço, no apoio e no socorro que prestamos ...”. 

Apesar de não ter sido mencionada por todos os bombeiros desta equipa, a desmotivação no 

desempenho do trabalho (3 verbalizações) foi outra consequência negativa identificada, como 

verbaliza o P2: “pode ter impacto na motivação em vir trabalhar todos os dias para esta 

equipa porque se estamos a viver sempre em stress não estamos bem e isso depois reflete-

se.”. A satisfação pelo trabalho desempenhado (8 verbalizações), revelou-se ser a única 

consequência positiva do stress ocupacional coletivo nesta equipa, mas foi referida várias 

vezes por todos os bombeiros que mencionam o orgulho em fazer parte de uma equipa de 

profissionais que fazem a diferença na vida das populações a quem prestam socorro 

diariamente [“vale pelo menos o nosso orgulho por esta profissão, o orgulho por esta EIP e 

a satisfação em chegar ao final do dia por mais difícil que tenha sido e perceber que o dever 

foi cumprido … saber que somos uma mais valia nestas corporações.” (P4)]. 

 Quanto às consequências pessoais (39%), os bombeiros desta equipa evidenciam 

consequências a nível psicológico (10 verbalizações) e a nível físico (5 verbalizações). As 
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consequências psicológicas foram as consequências negativas mais referidas por todos os 

bombeiros que salientaram o nervosismo, a irritabilidade e a falta de paciência, como 

evidenciou o P5: “É lógico como disse que também podemos ficar mais nervosos, irritados e 

sem paciência … olhe muita falta de paciência fico mesmo aborrecido. Isto sim, são 

consequências que consigo presenciar que foram aumentando ao longo dos anos nesta 

equipa.”. Já nas consequências físicas, quatro dos bombeiros evidenciaram o desgaste físico 

ao longo dos anos de serviço na EIP, como P3 destacou : “Em relação ao nível físico, nós 

andamos constantemente esgotados fisicamente … este stress que vivenciamos todos os dias 

durante muito anos na EIP faz com que cada vez mais estejamos debilitados fisicamente, 

mais tensão muscular, mais recorrentemente dores de cabeça.”. 

 Na EIP1, constatamos que apesar das consequências familiares (16%) terem sido as 

menos referidas, o facto é que todos os participantes as referiram, destacando que o stress 

ocupacional que vivenciam na equipa acabam por interferir negativamente nas relações 

familiares [“consigo perceber que ao longo de todos este anos que faço parte desta equipa, a 

minha família tem sido mais prejudicada, porque muitas vezes quando chegamos a casa 

stressados e sem paciência podem existir discussões, muitas vezes deixamos de sair com eles 

porque não andamos bem … sinto que as relações familiares se têm deteriorado com o 

passar dos anos.” (P5)]. 

 

4.2.3.2. EIP2  

Relativamente às consequências profissionais (43%), pelo lado negativo, a maioria 

dos profissionais da EIP2 salienta, essencialmente, que a vivência de stress no trabalho acaba 

por impactar a qualidade dos serviços prestados pela equipa (5 verbalizações) e, 

consequentemente, o desempenho nas missões de socorro [“A nível profissional considero 

que as consequências passam muito pelo socorro que fazemos que pode ser afetado em 

termos de qualidade. Nós muitas vezes vamos desgastados a um nível máximo, todos os 

elementos da equipa. Depois claro que isso tem repercussões no nosso desempenho do 

serviço.”. (P7)]. Com os resultados obtidos, constatamos que a realização de um bom 

trabalho proporciona um sentimento de satisfação (10 verbalizações) nos cinco bombeiros 

desta EIP, verificando-se como uma consequência positiva do stress ocupacional [“sim 

muito, sinto-me muito satisfeito pelo trabalho que tenho e que faço, é o que nos move em 

estar aqui todos os dias. Não me arrependo de ter tomado esta decisão de me tornar 
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profissional. Sei perfeitamente que tem os seus prós e contras, mas a meu ver as vantagens 

sobrepõem-se … só de saber que faço a diferença na vida das pessoas que socorro … já 

paga o que passamos aqui.” (P7)]. 

 Na EIP2 as consequências pessoais (32%) foram as segundas mais mencionadas pelos 

bombeiros, sendo mais salientadas as consequências psicológicas (7 verbalizações) em 

relação às físicas (5 verbalizações). As consequências psicológicas foram mencionadas por 

todos os bombeiros que referiram ter insónias e dificuldades em adormecer por estarem 

sempre a pensar em determinadas situações, como referiu o P8: “Parece que está sempre ali 

a fazer mossa … é algo que não nos deixa dormir à noite. O sossego da noite começa a 

revelar aquele stress que passamos e do que poderíamos ter feito há 2 anos naquela situação 

… às vezes temos pesadelos.”. Quanto às consequências físicas, quatro elementos desta EIP 

revelaram que o stress ocupacional que vivenciam tem impacto a médio-longo prazo a nível 

do desgaste e cansaço físico, tal como é explicitado pelo P9: “Quando estamos muitos dias a 

fazer muitas horas de trabalho, ficamos mais cansados fisicamente. Com a idade aqui na EIP 

este estar sempre sobre stress eu acho que isso agrava as nossas capacidades físicas que 

considero vão diminuindo ao longo do tempo e leva a este desgaste constante e esta tensão 

física que ficamos e se tem intensificado ao longo dos anos desde que estamos nesta equipa.” 

 As consequências familiares (25%) foram também as menos referidas pelos 

participantes desta equipa, no entanto, foram mencionadas por todos os bombeiros o que 

revela a sua importância para o coletivo. Neste aspeto, os bombeiros da EIP2 mencionam que 

o stress ocupacional vivenciado tem impacto na vida familiar, levando muitas vezes a 

discussões e a momentos de isolamento e apatia destes profissionais relativamente aos 

familiares, como P6 destacou: “é evidente que muitas vezes a família sofre connosco porque 

não estamos nos melhores dias e respondemos torto à mulher, à filha e elas sem culpa 

nenhuma ... o que acontece muitas vezes também é não falarmos muito porque simplesmente 

não apetece e isso sei que também as deixa triste.”  

 

4.2.3.3. Discussão dos resultados   

 Dos resultados apresentados anteriormente, constatamos que, relativamente às 

consequências profissionais negativas destacam-se a desmotivação e a deterioração da 

qualidade dos serviços prestados pelos bombeiros das EIP, verificando-se apenas a satisfação 
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do trabalho desempenhado por estas equipas como consequência positiva do stress 

ocupacional coletivo. A deterioração da qualidade dos serviços prestados foi a mais 

mencionada por ambas as equipas, sendo referida por todos os elementos da EIP1. De facto, 

Gomes e Puente-Palacios (2018) mencionam que os indivíduos que constituem equipas são 

responsáveis pela execução das tarefas estabelecidas e trabalham de forma interdependente, 

sendo o êxito ou não do desempenho do trabalho, uma das consequências do stress 

ocupacional coletivo. Adicionalmente, alguns autores têm demonstrado que este fenómeno 

tem consequências profissionais negativas para os indivíduos (e.g., Nelson & Simmons, 

2003; Cooper et al., 2001) e para as equipas de trabalho (Peiró et al. 2002) ao nível da 

qualidade dos serviços prestados, nomeadamente no desempenho, na performance no 

trabalho e no rendimento profissional. A nível da desmotivação, constatamos que face à 

vivência de stress, os bombeiros sentem uma diminuição da sua motivação profissional. Este 

aspeto, ainda que pouco mencionado principalmente na EIP2, é evidenciado como uma 

consequência do stress ocupacional vivenciada pelos bombeiros destas equipas. De facto, as 

consequências profissionais que afetam os indivíduos das organizações a que pertencem 

podem causar um significativo aumento de custos, quer diretos quer indiretos, estando a 

desmotivação associada aos custos indiretos (Cunha et al., 2016). Para além disto, também os 

técnicos ou profissionais que trabalham na área da emergência pré-hospitalar, como é o caso 

dos bombeiros, estão sujeitos a vários riscos de natureza física e psíquica que contribuem 

para a vivência de stress no trabalho, que por sua vez tem um impacto negativo na motivação 

(Murta & Tróccoli, 2007). Tal como foi referido neste estudo pelas EIP, também os 

resultados apresentados na investigação de Peiró et al. (2002) salientaram que o stress 

ocupacional coletivo pode levar à falta de motivação dos indivíduos que constituem as 

equipas de trabalho. 

 Segundo Ramos (2009) a satisfação profissional pode ser uma consequência do stress 

ocupacional que diz respeito a um estado emocional positivo ou de uma atitude positiva face 

ao trabalho e às experiências em contexto de trabalho, sendo essa satisfação salientada como 

um sentimento e forma de estar positivos relativamente à profissão. No caso dos bombeiros 

das duas EIP, constatamos que esta, apesar de ter sido a única consequência positiva 

identificada, foi destacada por todos os bombeiros das duas equipas, o que demonstra a sua 

importância para os participantes. Este aspeto vai ao encontro do estudo de Gomes e Puente-

Palacios (2018), que envolveu equipas de segurança pública que evidenciaram a satisfação 
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como uma consequência do stress ocupacional coletivo. No entanto, o facto é que não foram 

encontrados estudos que evidenciem estes resultados a nível dos bombeiros em geral. 

Nas duas equipas foram evidenciadas consequências pessoais a nível psicológico e 

físico. Relativamente às consequências psicológicas, estas foram as mais mencionadas por 

todos os bombeiros das duas EIP. De facto, dadas as características únicas da sua profissão, 

os bombeiros evidenciam elevados níveis de stress ocupacional, já que desempenham 

tarefas exigentes nas situações perigosas ou de elevada pressão (Monteiro, 2008), o que leva 

a consequências nas capacidades físicas e psicológicas destes profissionais (Maslach, 

Shaufeli & Leiter, 2001). Os resultados obtidos no presente estudo vêm, portanto, 

corroborar os resultados de diversas investigações sobre o stress a nível individual e coletivo 

que evidenciam consequências da vivência do distress a nível da saúde mental e física 

(Nelson & Simmons, 2003; Nelson e Simmons, 2011; Simmons & Nelson, 2007), 

nomeadamente: a ansiedade (Hespanhol, 2005; Peiró et al., 2002); problemas de sono, como 

as insónias (Hespanhol, 2005; Milczarek et al., 2009); frustração (Peiró et al., 2002); 

irritabilidade (Peiró et al., 2002); entre outros. Quanto às consequências físicas, apesar de 

terem sido salientadas pela maioria dos bombeiros das duas equipas, alguns autores que 

estudam o stress ocupacional nos indivíduos consideram que estes indicadores fisiológicos 

são menos visíveis na relação do trabalhador com o seu local de trabalho (Nelson & 

Simmons, 2003; Nelson & Simmons, 2011; Simmons & Nelson, 2007). A nível do coletivo 

não encontramos estudos que evidenciem os impactos físicos do stress ocupacional nas 

equipas de trabalho. 

 As consequências familiares, foram mencionadas por todos os bombeiros das duas 

EIP e referem-se ao facto dos bombeiros, devido às situações que enfrentam durante o dia, 

evidenciarem dificuldades em se desligarem do trabalho quando chegam a casa e até 

encarnarem o papel de pai/marido com pouca energia (Edwards & Rothbard, 2000). Para 

além disto, estes resultados refletem o que é preconizado por Nelson e Simmons (2003; 

Nelson & Simmons, 2011; Simmons & Nelson, 2007) que consideram que o stress 

ocupacional tem um impacto negativo na qualidade das relações matrimoniais e de amizade, 

bem como no cuidado com os filhos. Ao nível da abordagem coletiva de stress, também Peiró 

e colaboradores (2002) constataram, no estudo com equipas dos serviços sociais, que este 

fenómeno vivenciado pelos indivíduos de uma equipa pode afetar negativamente as relações 

familiares que estes profissionais estabelecem. 



42 
 
 

V. Conclusão e reflexões finais 

 

 

5.1. Conclusão acerca dos resultados obtidos 

 

No presente estudo procurou-se explorar e descrever o stress ocupacional coletivo 

percecionado pelos bombeiros nas EIP, adotando uma abordagem multinível deste fenómeno, 

considerando simultaneamente o MHS (Nelson & Simmons, 2003; Nelson & Simmons, 

2011; Simmons & Nelson, 2007) e a literatura referente à perspetiva coletiva do stress 

ocupacional.  

Sintetizando os resultados obtidos, relativamente às fontes de stress ocupacional 

coletivo podemos concluir que os bombeiros das duas EIP, no exercício da sua função, 

percecionam predominantemente distress, resultado expectável devido ao elevado número de 

exigências negativas encontradas. Os resultados obtidos, assim, corroboram os estudos sobre 

bombeiros que associam esta a profissão a uma das profissões mais stressantes (e.g., 

CareerCast.com, 2018; Matias, 2018; Ribeiro, 2016). Para além disto, também nos estudos já 

realizados sobre a vivência coletiva de stress ocupacional são evidenciados, essencialmente, 

os fatores negativos percecionados pelas equipas de trabalho (e.g., Gomes & Puente-Palacios, 

2018; Peiró et al., 2002). Das exigências distressantes mais mencionadas pelas EIP destacam-

se as condições de trabalho. Já a nível das fontes eustressantes, e confirmando a perceção de 

stress positivo por estes profissionais, foi salientado pelas duas equipas o reconhecimento 

pelo trabalho desempenhado pelas mesmas.  

Apesar de os participantes terem referido fontes de eustress, o facto é que em ambas 

as equipas não foram encontradas evidências de utilização de estratégias de savoring pelos 

participantes, que poderiam ser úteis para promoverem o bem-estar perante o trabalho 

(Bryant e Veroff, 2007). Pelo contrário, e corroborando os resultados expostos na literatura 

com bombeiros (Murta & Troccóli, 2007), verificou-se nas duas EIP a predominância da 

utilização de estratégias de coping focadas no controlo das emoções, existindo uma maior 

ênfase no envolvimento em atividades de lazer e/ou de trabalho e na separação da vida 

profissional da familiar. Tal como seria de esperar, as EIP salientaram o recurso ao suporte 

social, fundamentalmente o apoio dos colegas de equipa/profissão e da família, resultado que 

corrobora os estudos com bombeiros (Marques, 2019; Ribeiro, 2016) e com equipas dos 
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serviços sociais (Peiró, et al., 2002). O facto de apenas três bombeiros nas duas EIP terem 

referido o uso de estratégias focadas na procura de apoio de profissionais de saúde pode 

justificar o elevado número de referência de consequências a nível psicológico sentido pelos 

elementos das duas equipas. Este aspeto fortalece a necessidade de uma maior envolvência da 

organização na intervenção e prevenção de consequências na saúde dos bombeiros destas 

equipas. Adicionalmente, e comprovando outras pesquisas com bombeiros (e.g., Marques, 

2019), as equipas evidenciaram, também, as estratégias de coping focado no problema, como 

a referência às formações e aos debriefings. 

Por último, salientamos o impacto pessoal, profissional e familiar que o stress 

ocupacional coletivo percecionado no exercício desta função tem nos participantes, 

evidenciando-se um maior número de consequências negativas face às positivas. Estes 

resultados vão ao encontro do estudo de Capitaneo, Ribeiro e Silva (2012) que enfatiza que a 

exposição a fatores de risco tem essencialmente consequências negativas nas diferentes 

vertentes da vida dos bombeiros. Tal como seria de esperar, as consequências psicológicas 

referidas na abordagem individual (e.g., Hespanhol, 2005) e coletiva do stress ocupacional 

(e.g., Peiró et al., 2002), foram as mais mencionadas pelas duas EIP. Contudo, convém 

mencionar que a nível pessoal, também foram salientadas as consequências físicas que 

resultam da vivência de stress por parte das EIP. Por outro lado, todos participantes das duas 

equipas assinalaram a satisfação pelo trabalho desempenhado pelas EIP como a única 

consequência positiva, o que revela a sua importância para no coletivo. 

 

5.2. Limitações do estudo e pistas futuras de investigações 

 

Na presente investigação foram considerados diversos procedimentos metodológicos 

de forma a garantir a qualidade do estudo. Contudo, apesar dos cuidados tidos em 

consideração, verificam-se algumas limitações que requerem a nossa atenção, nomeadamente 

a nível do processo de recolha de dados, onde a falta de experiência da entrevistadora na 

condução de entrevistas, poderá ter tido impacto na sua capacidade para guiar o entrevistado 

na obtenção das respostas necessárias para a compreensão do fenómeno em estudo.  

Com a concretização do presente estudo, constatou-se ser relevante o 

desenvolvimento da problemática através da metodologia qualitativa (Sampieri et al., 2006), 

com o intuito de promover o desenvolvimento do conhecimento e a construção de teorias que 
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explorem o conceito de stress ocupacional a nível coletivo. Numa mesma linha, as 

investigações futuras poderiam considerar não apenas as entrevistas semiestruturadas para 

explorar um fenómeno coletivo, como também focus group com vários profissionais que 

integram equipas de trabalho, com o intuito de enriquecer o tratamento da temática com o 

debate e brainstorming ancorado por este tipo de técnica de recolha de dados. 

Os participantes desta investigação eram todos do sexo masculino, o que pode ser um 

fator limitativo na compreensão deste fenómeno uma vez que há estudos que evidenciam a 

presença de diferenças significativas de género quanto à vivência de situações de stress 

(Sadir, Bignotto & Lipp, 2010). Adicionalmente, a amostra é composta por bombeiros 

profissionais, no entanto, seria pertinente a replicação deste estudo com a diferentes 

tipologias de bombeiros que trabalhem em equipa, como os socorristas do INEM, de forma a 

oferecer uma interpretação mais sólida dos resultados obtidos e verificar se existem 

diferenças entre os grupos. Dada a escassez de literatura acerca do stress ocupacional coletivo 

e o facto do recurso a equipas ser uma realidade cada vez mais evidente (Dimas et al., 2016), 

seria igualmente interessante desenvolver futuras investigações acerca deste fenómeno em 

diferentes equipas de trabalho para além de bombeiros. Atendendo ao exposto, consideramos 

que estudos futuros devem ser desenvolvidos, com o intuito de aprofundar melhor a 

compreensão desta temática, sendo pertinente ter em conta o número de elementos que 

constituem as equipas, os horários de trabalho, anos em que estão ao serviço, a natureza da 

sua atividade, entre outros aspetos.  

Seria igualmente interessante a concretização de estudos de follow-up, nos quais se 

avaliariam momentos anteriores e posteriores à implementação de novas formas de 

intervenção mais direcionadas para o coletivo que possibilitariam prevenir, reduzir ou 

controlar os stressores vivenciados nas equipas de trabalho, permitindo uma análise mais 

ampla e produtiva deste fenómeno. Assim, uma abordagem focada nos dois níveis, individual 

e coletivo, poderá permitir identificar riscos que, a partir da análise meramente individual 

podem não ser detetados (Peiró et al., 2002). 
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Apêndice A. Protocolo de estudo de caso 

 

Protocolo de estudo de caso 

 

Objetivo 

Explorar e descrever o stress ocupacional coletivo percecionado pelos bombeiros em 

equipas de intervenção permanente (EIP).  

Objetivos Específicos 

• Identificar as principais fontes de stress ocupacional coletivo vivenciadas pelos 

bombeiros nas EIP (eustress e/ou distress);  

• Analisar as estratégias utilizadas pelos bombeiros nas EIP para lidar com o stress 

ocupacional (coping e/ ou savoring); 

• Compreender as consequências do stress ocupacional coletivo nestas equipas.  

Questões de Investigação  

Tendo em conta os objetivos específicos do estudo, pretende-se responder às seguintes 

questões de investigação: 

 

Q(1): Quais as fontes de stress ocupacional coletivo percecionado pelos bombeiros 

nas EIP (eustress e/ou distress)? 

Q(2): Quais as estratégias utilizadas pelos bombeiros nas EIP para lidar com o stress 

ocupacional coletivo (coping e/ou savoring)? 

 Q(3): Quais as principais consequências do stress ocupacional coletivo nestas 

equipas? 

 

Breve Contextualização Teórica 

 

As novas exigências do mundo laboral moderno, que advêm da competição 

globalizada, fazem com que os trabalhadores tenham que se adaptar às mudanças contínuas 
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(Robbins, 2004). Considerando as rápidas transformações tecnológicas, as elevadas 

exigências de eficiência aos trabalhadores e a maior competitividade, verifica-se um clima 

dinâmico nos locais de trabalho que faz com que os sujeitos fiquem sob pressão e, 

consequentemente, expostos a altos níveis de stress ocupacional (Hart & Cooper, 2001).  

O stress é um fenómeno que começou a ganhar importância logo após a Segunda 

Guerra Mundial dada a sua pertinência para o combate militar (Lazarus & Folkmann,1984). 

Foi neste sentido que se constatou que o stress é inevitável sendo que a diferença está na 

forma como cada um lida com ele. Lazarus e Folkmann (1984) enfatizam que as experiências 

que levam ao stress são constituídas por transações e dependem do impacto que é provocado 

pela situação stressora, ou seja, o ambiente é percebido pelo sujeito como ameaçador que tem 

em consideração que as exigências são superiores aos recursos acabando por prejudicar o seu 

bem-estar. Em prol de uma avaliação holística do stress, é fulcral uma abordagem que 

enfatiza a presença ou ausência tanto do positivo (eustress), como do negativo (distress) 

(Nelson & Simmons, 2003). Surge então o modelo holístico do stress que incorpora uma 

conotação positiva (eustress) ou negativa (distress) mediante a forma como os indivíduos 

vivenciam as situações.  

Ao longo do século XX, o stress ocupacional começou a ganhar importância e a ser 

socialmente reconhecido aumentando o número de estudos associados ao mesmo bem como o 

interesse de diferentes campos disciplinares tais como a biologia, psicofisiologia, psicologia e 

outras ciências sociais (Peiró, 2001). No campo da Psicologia do Trabalho e das 

Organizações, foram desenvolvidos vários modelos (interacionistas e transacionais) que 

preconizam uma visão individual do stress e que têm algumas limitações já que 

desconsideram os aspetos coletivos (Peiró, 2001). No âmbito de todas as concetualizações 

que a ciência lhe foi identificando ao longo dos anos, o stress ocupacional teve sempre como 

elemento central as observações do trabalhador enquanto elemento individual 

desconsiderando aspetos coletivos do stress, que são de especial relevância no ambiente de 

trabalho (Peiró, 2001). O stress ocupacional coletivo surge, assim, como uma  abordagem 

complementar ao estudo do stress ocupacional.  

O aumento do trabalho em equipa e número de equipas exige outro tipo de habilidades 

para um bom desempenho sendo necessário que o trabalhador tenha competências que lhe 

permitam trabalhar em equipa considerando que em certas situações a mesma pessoa 

trabalha, ao longo de seu dia, com equipas diferentes (Peiró, 2001). Esta forma de interpretar 
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o stress considera a análise da experiência deste fenómeno em termos de cognições 

compartilhadas e de intersubjetividade destacando que as experiências subjetivas de stress 

não são compreendidas corretamente se o indivíduo for separado do seu contexto (capaz de 

influenciar o sujeito) (Peiró, 2001).  

Tida em conta como uma profissão de elevado nível de risco e exposição ao stress 

(Careercast, 2018), os bombeiros atuam frequentemente em serviços de emergência sendo 

que o stress pode afetar negativamente estes sujeitos pela depressão, julgamentos precipitados 

e até diminuição da atividade cognitiva (Vicente, Ferreira, Rezende, Cardoso, & Zuffi, 2013). 

Segundo Maia (2007), médicos, militares, forças de segurança e bombeiros são algumas das 

profissões que desempenham a sua atividade em situações de crise e são aquelas onde se 

pode verificar uma sensação de impotência ou onde a vida destes trabalhadores está em risco. 

Considerando que as EIP são constituídas por bombeiros, estas equipas incorrem num risco 

de exposição a agentes stressores pois, tal como a própria designação que os classifica indica, 

devem estar permanentemente preparados para atuar nas mais variadas situações de 

intervenção, sejam incêndios, seja o socorro a vítimas de acidentes ou doença, entre outras 

ações (Portaria nº 1358/2007 de 15 de outubro). Assim, a participação frequente em 

incidentes críticos e perigosos, quer para o profissional, quer para outros faz dos bombeiros 

uma das profissões mais suscetíveis ao stress ocupacional (Murta & Tróccoli, 2007). 

 

Procedimento Metodológico 

 

Estudo de caso: propomos que o estudo seja de natureza qualitativa, não experimental, 

transversal e exploratória, dada a carência de estudos relativamente às variáveis em estudo 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). Qualitativo já que proporciona a obtenção de dados 

detalhados e uma compreensão profunda do fenómeno, para além de possibilitar uma visão 

holística da problemática (Flick, 2005). Apresenta uma linha exploratória pois é apropriada 

para fenómenos pouco investigados e permite um entendimento mais profundo do tema, e 

descritiva visto que se pretende descrever detalhadamente o stress ocupacional coletivo 

particularmente nas EIP. Trata-se de um estudo transversal, uma vez que a recolha de 

informação é efetuada num único momento, e não-experimental, pois não se verifica uma 

intencional manipulação de variáveis (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). Optar-se-á pelo 



55 
 
 

estudo de caso já que, segundo Yin (2009), é apropriado em fases exploratórias, 

possibilitando obter características holísticas e com significado de acontecimentos de vida. 

Assim, sugerimos a realização de um estudo de caso múltiplo embutido sendo que as 

Associações Humanitárias de Bombeiros (AHBV) constituirão o contexto, as EIP envolvidas 

no estudo o caso, e, por último, os bombeiros destas equipas representarão as unidades de 

análise.  

 Seleção do Contexto: Inicialmente, será selecionada apenas uma AHBV integrada por uma 

EIP, para a concretização de uma entrevista não estruturada coletiva. Após a análise desta 

entrevista que nos auxiliará na escolha da técnica de recolha de dados a utilizar, proceder-se-á 

à seleção das AHBV da zona norte do país que sejam constituídas por pelo menos uma EIP e 

que irão integrar o estudo. Esta seleção será feita de forma não aleatoriamente e por 

conveniência a partir da uma lista com todas as AHBV onde existem EIP`s.  

Seleção das equipas: Considerando os objetivos de investigação, o tipo de estudo e tendo em 

conta que numa fase inicial se realizará uma entrevista não estruturada, estabelecem-se três 

critérios de seleção, especificamente: (1) a EIP ser constituída por cinco bombeiro em 

funções na equipa há pelo menos cinco anos; e (2) a EIP funcionar há pelo menos cinco anos. 

Após a concretização desta entrevista e a escolha da técnica de recolha de dados poderão ser 

estabelecidos outros critérios de seleção. 

 Técnicas de Recolha de Dados: Realizar-se-ão análises documentais (legislação; notícias; 

relatórios) e uma entrevista não estruturada que será utilizada de modo a fornecer as pistas 

necessárias para a escolha da técnica de recolha de dados mais pertinente para o presente 

estudo (entrevistas individuais semiestruturadas ou entrevistas coletivas, como o focus 

group).  

 Questões de Ordem logística: A concretização deste estudo poderá acarretar alguns 

constrangimentos, nomeadamente a disponibilidade das EIP devido à imprevisibilidade das 

ocorrências diárias; agendamento prévio para a concretização das entrevistas em contexto de 

trabalho; a aprovação da concretização do estudo nas AHBV selecionadas; a entrega de um 

consentimento informado; o direito ao abandono do estudo por parte dos participantes e a 

confidencialidade dos dados obtidos.   

Assuntos e questões a abordar na entrevista não estruturada 

- Breve apresentação; 
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- Recolha de dados biográficos; 

- Apresentação do conceito de stress ocupacional coletivo (estímulo); 

- Apresentação do exercício a ser realizado em equipa pela EIP (Perante o conceito 

apresentado gostaria que em equipa o explorassem e se posicionassem em relação ao 

mesmo). 

Questões Centrais a Realizar aos Entrevistados  

Apesar de ainda não estar definida a técnica de recolha de dados, para além da análise 

documental, é possível considerar já alguns aspetos a ter em conta aquando da formulação do 

guião de entrevista (quer seja individual semiestruturada quer seja coletiva, como o focus 

group) previsto para novembro de 2019. Reforçar, ainda, que podem ser adicionados e/ou 

retirados aspetos, bem como só deverão ser desenvolvidas as questões relativas a estes 

aspetos (guião de entrevista) após a escolha da técnica de recolha de dados.  

Assim, podem-se considerar os seguintes aspetos: 

- Breve apresentação (apresentação pessoal e explicação dos objetivos de investigação 

e dos objetivos da entrevista); 

 

- Dados biográficos (p. ex. idade, estado civil);  

- Situação profissional (p. ex. formação profissional, antiguidade na EIP que integra);  

- Aspetos relativos ao funcionamento das EIP (p. ex. horário, áreas de atuação, 

ocorrências); 

 - Perceção dos bombeiros das EIP sobre as fontes de stress ocupacional coletivo 

associadas ao trabalho por eles desenvolvido;  

- Estratégias utilizadas pelas EIP para lidar como o stress ocupacional coletivo; 

 - Consequências profissionais e pessoais do stress ocupacional coletivo nas EIP.   

Técnica de Análise de Dados: Será utilizada a análise de conteúdo temática que faz uso de 

técnicas como a descrição do conteúdo do corpo de análise (transcrições das entrevistas e 

outro material relevante) (Bardin, 2014). Recorrer-se-á ao Nvivo12 (QSR) para a codificação 

do material recolhido, através da criação de categorias. Posteriormente, será testado o sistema 
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de categorias submetendo-o a uma análise feita por um investigador externo (Zhang & 

Wildemuth, 2009) com o objetivo de confirmar a consistência da codificação. 

Cronograma de Implementação do Projeto (2019-2020): O cronograma elaborado e 

apresentado em seguida tem como principal objetivo auxiliar a orientação da investigação, 

permitindo estipular metas temporais para a realização de cada etapa do processo. Caso seja 

necessário, poderá sofrer alterações no decorrer da execução do estudo. 
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 Jul. 

2019 

 Set. 

2019 

Out. 

2019 

Nov. 

2019 

Dez. 

2019 

Jan. 

2020 

Fev. 

2020 

Mar. 

2020 

Abr. 

2020 

Mai. 

2020 

Jun. 

2020 

1
ª 

F
a

se
 Clarificação do método de estudo             

Continuação da revisão da literatura             

Análise de documentos             

2
ª 

F
a

se
 

Contacto formal com uma EIP             

Entrevista não estruturada coletiva              

Escolha da técnica de recolha de dados             

Contacto formal com as EIP a integrar no estudo             

Aprovação ética e logística do projeto             

Desenvolvimento do guião da entrevista             

Agendamento das entrevistas             

Entrevista/ (s) piloto             

Validação do guião final             

Concretização das entrevistas             

3
ª 

F
a

se
 

Transcrição das entrevistas             

Análise e interpretação dos dados recolhidos- NVivo, 

versão 12 (QRS) 

            

Desenvolver o 1º esboço dos resultados             

Revisão e rescrição da introdução             

4
ª 

F
a

se
 

Redação final dos resultados           

 

  

Desenvolvimento da discussão e reflexões finais             

Revisão e atualização final da dissertação              

Entrega da dissertação             

Defesa da dissertação             
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Apêndice B. Guião de entrevista coletiva não estruturada  

 

1ª Parte: Apresentação 

No âmbito do Mestrado em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, encontro-me a 

desenvolver, sob a orientação da Professora Doutora Filomena Jordão, uma investigação que 

visa explorar e descrever o stress ocupacional coletivo percecionado pelos bombeiros em 

equipas de intervenção permanente (EIP). 

De forma a participar no presente estudo deve reunir as seguintes condições: pertencer a 

uma EIP com pelo menos cinco anos e integrar uma EIP há pelo menos cinco anos.  

Nesta primeira parte do estudo, para a qual solicitamos a vossa colaboração pretendemos 

o aprofundamento do conhecimento das EIP. 

Desde já agradeço a vossa disponibilidade para participar neste estudo.  

 

2ª Parte: Caracterização dos membros da EIP (pedir a cada bombeiro para preencher) 

(Recolher dados)  

a) Nome; 

b) Idade;  

d) Composição do agregado Familiar; 

e) Antiguidade enquanto bombeiro; 

f) Anos de Serviço na EIP (já integraram noutras EIP?). 

 

3ª Parte: Exploração do âmbito das EIP 

 

a) Como é constituída uma EIP? 

b) De que forma surgiu a EIP em (local)? Porquê? 

c) Como é realizado o recrutamento e seleção dos membros para integrar a equipa?  

- Como é feito o anúncio da oportunidade?  

- Quem decide a criação das EIP? Existem critérios? Quais?  

- Como são escolhidos? 
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d) Estes elementos têm algum tipo de formação e/ou preparação para integrar as 

equipas? Se sim, qual/quais? 

e) Quais os objetivos, missão e áreas de atuação desta equipa? 

- Quais as principais tarefas e responsabilidades desta equipa? 

-Esta equipa diferencia-se das que existem a nível nacional? Se sim de que 

forma? 

f) O que diferencia os membros destas equipas dos outros bombeiros assalariados 

que trabalham nas AHBV? 

g) Qual é o horário de funcionamento das EIP? (Perceber o porquê de o horário ser 

diferente para os vários membros da equipa entender o porquê de isso acontecer: 

será pelo fluxo de ocorrências?) 

h) Em caso de emergência como é que a EIP atua? (procedimentos de atuação)  

- Vai a equipa toda ou não? Porquê?  

- Quem decide quem vai para a ocorrência (EIP; voluntário; assalariados)? 

Porquê? 

 

4ª Parte: Finalização da entrevista 

Penso que já tenho os dados necessários. Têm alguma questão/ aspetos que queiram 

acrescentar ou esclarecer? Damos, assim, por encerrada esta entrevista. Mais uma vez 

agradeço a disponibilidade para colaborarem neste estudo e reforço que a vossa contribuição 

será extremamente pertinente. Gostaria de saber se estariam disponíveis para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir da minha parte aquando da análise 

desta entrevista. No caso de estarem interessados, poderei partilhar convosco as reflexões 

finais do estudo.  
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Apêndice C. Declaração de consentimento informado 

 

Informações sobre o estudo e Consentimento Informado  

  

No âmbito da minha Dissertação de Mestrado, a realizar no 5º ano do Mestrado 

Integrado em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho, na Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com a orientação da Professora Doutora 

Filomena Jordão, estou a desenvolver um estudo onde nos propomos explorar e descrever o 

stress ocupacional coletivo percecionado pelos bombeiros nas equipas de intervenção 

permanente (EIP). Nesta primeira parte do estudo, para a qual solicitamos a vossa 

colaboração, pretendemos o aprofundamento do conhecimento das EIP. 

A participação no estudo implica a sua disponibilidade para uma entrevista coletiva 

onde lhe serão colocadas questões sobretudo acerca do tema em estudo, mas também sobre 

alguns dados pessoais e profissionais (p. ex., antiguidade enquanto bombeiro). 

Por questões científicas, a entrevista coletiva deverá ser gravada, no entanto 

garantimos o seu anonimato e a confidencialidade das respostas dadas. A participação é 

totalmente voluntária. É livre de recusar participar ou de suspender a entrevista a qualquer 

momento, não tendo tais decisões quaisquer consequências para si.   

As investigadoras em questão serão responsáveis pelo tratamento, proteção e acesso 

aos dados recolhidos nesta entrevista coletiva. As mesmas comprometem-se a respeitar e a 

salvaguardar a sua privacidade e a confidencialidade das suas respostas; assegurar a proteção 

dos seus dados pessoais, respeitando as normas e orientações nacionais e europeias aplicáveis 

ao seu tratamento e armazenamento.   

As suas respostas serão armazenadas numa pen drive e apenas as investigadoras 

responsáveis por este estudo terão acesso à mesma. Os dados serão armazenados e 

conservados apenas pelo período necessário para cumprir as finalidades académicas e 

científicas que motivaram a sua recolha e tratamento e depois serão destruídos.   

 

Este documento é composto por 2 páginas e feito em duplicado: uma via para as investigadoras, outra para o 

participante deste estudo. 
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A recolha e tratamento de dados serve fins académicos, podendo ser apresentados e 

divulgados como tal, mas mantendo sempre o anonimato dos participantes.   

 

Para esclarecer qualquer questão acerca deste estudo poderá contactar-me através do 

e-mail up201804112@fpce.up.pt.   

  

Assinaturas de quem pede consentimento:  

  

_________________________  ________________________  

  

  

Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento.  

  

  

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais 

que me foram fornecidas sobre este estudo. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer 

altura, recusar participar no mesmo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito 

participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, 

confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade e anonimato que me são dadas pelas investigadoras.  

  

Nome: ___________________________________________________________  

Assinatura: ____________________________ Data: ____ / ____ / ____ 

 

  

Este documento é composto por 2 páginas e feito em duplicado: uma via para as investigadoras, outra para o 

participante deste estudo. 
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Apêndice D. Guião de entrevista individual semiestruturada 

 

1ª Parte: Apresentação  

No âmbito do Mestrado em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, encontro-me a 

desenvolver, sob a orientação da Professora Doutora Filomena Jordão, uma investigação que 

visa explorar e descrever o stress ocupacional coletivo percecionado pelos bombeiros nas 

equipas de intervenção permanente (EIP). 

Assim sendo, esta EIP reúne as condições necessárias para integrar o nosso estudo. 

Contudo, para podermos prosseguir precisamos agora do consentimento informado de cada 

um de vocês para participar no estudo. Solicito que leiam com atenção o documento que vos 

entrego agora e, caso aceitem participar neste estudo, deverão assiná-lo e restituir-me uma 

das cópias do mesmo. 

Desde já agradeço a sua disponibilidade para participar neste estudo. 

 

2ª Parte: Caracterização dos membros da EIP  

 

Sexo:    Feminino             Masculino 

Nome:  

Idade:   

Habilitações literárias:  

Composição do agregado Familiar:  

Antiguidade enquanto bombeiro:  

Horário de trabalho da EIP:  

 

 

 

 

 

 

 



66 
 
 

3ª Parte: Realização das questões da entrevista à EIP 

 

Situação e percurso profissional 

1. Quais as principais razões que o levaram a integrar uma EIP e a escolher esta 

profissão? 

2. Uma vez que para integrar estas equipas é necessário ser bombeiro voluntário há 

pelo menos dois anos, gostaria que me dissesse se há diferenças entre o trabalho 

realizado como BV e o trabalho realizado na EIP? 

3. Quais as perspetivas futuras que tem em termos profissionais enquanto bombeiro de 

uma EIP?  

Stress ocupacional coletivo 

4. Como caracteriza o dia-a-dia da EIP? Pode descrever-me 1 dia típico do seu 

funcionamento? E dias atípicos, têm? O que caracteriza um dia atípico? 

4.1.Enquanto membros de um EIP consideram o vosso trabalho exigente? Porquê?  

4.2. Quais são os principais problemas/desafios que enfrentam enquanto membros 

destas equipas? (obter exemplos de fontes de stress no dia-a-dia de trabalho 

destas equipas- exigências técnicas, exigências emocionais associadas às 

situações de socorro; exigências associadas às características e condições de 

trabalho destas equipas; exigências ao nível da interação/trabalho em equipa; 

exigência na relação trabalho família; dificuldades na progressão na carreira; 

questões contratuais) 

4.3. Relativamente aos efeitos mais positivos do stress consegue identificar 

vantagens pelo facto de serem bombeiros pertencentes a uma EIP?  

5. Tendo presente as relações que têm enquanto membros da mesma equipa considera 

que as mesmas podem influenciar a vivência de stress bom ou mau? Como? 

Consegue dar-me exemplos de situações concretas? 

 

Estratégias para lidar com o stress ocupacional coletivo 

 

6. Quando vivenciam uma situação de stress (diferenciar o distress e eustress) o que 

fazem em equipa para lidar com ela. Dê-me alguns exemplos. 

6.2. Pedia agora que refletisse sobre alguma situação de maior stress que 

experienciaram coletivamente a nível profissional e enquanto bombeiros 
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pertencentes a uma EIP. Como é que em equipa lidaram com essa situação? 

6.3. Considera que o trabalho em equipa é vantajoso/prejudicial para os bombeiros 

desta equipa lidarem com as diferentes fontes de stress? Porquê?  

 

Consequências do stress ocupacional coletivo 

7. Quais são as consequências a médio-longo prazo do stress experienciado pela 

equipa a nível físico, psicológico, profissional e familiar?  

8. Sentem-se realizados com aquilo que fazem?  

 

 

4ª Parte: Finalização da entrevista 

Penso que já tenho os dados necessários. Têm alguma questão/aspetos que queiram 

acrescentar ou esclarecer? Damos, assim, por encerrada esta entrevista. Mais uma vez 

agradeço a disponibilidade para colaborarem neste estudo e reforço que a vossa contribuição 

será extremamente pertinente. Gostaria de saber se estariam disponíveis para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir da minha parte aquando da análise 

desta entrevista. No caso de estarem interessados, poderei partilhar convosco as conclusões 

finais do estudo – para tal deixem-me os vossos endereços eletrónicos. 
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Apêndice E. Sistema de categorias e respetiva definição operacional 

 

F
re

e 
N

o
d
es

 

In
te

rv
en

çã
o
 d

o
 

In
v
es

ti
g
a
d

o
r 

Nesta categoria enquadram-se todas as unidades de registo relativas a 

verbalizações da entrevistadora em contexto de entrevista, nomeadamente a 

explicação da técnica a ser utilizada para a recolha de dados e outras 

verbalizações. 

In
te

rv
en

çã
o
 d

o
s 

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

Nesta categoria enquadram-se todas as unidades de registo relativas a 

verbalizações dos participantes que não estejam relacionadas com a temática 

em estudo. 

Dados  

biográficos 

Nesta subcategoria enquadram-se todas as unidades de 

registo relativas aos dados biográficos que caraterizam o 

participante. 

Habilitações 

Literárias 

Referências dos participantes quanto às 

suas habilitações literárias. 

Agregado 

familiar 

Referências dos participantes quanto ao 

número de elementos do agregado 

familiar. 

Idade Referências dos participantes quanto à sua 

idade. 

Dados 

profissionais 

Nesta subcategoria enquadram-se todas as referências 

relativas à situação profissional dos participantes. 

 

Nº de anos 

como 

bombeiro 

voluntário 

Referências dos participantes quanto ao 

número de anos enquanto bombeiro 

voluntário. 

Nº de anos na 

EIP 

Referências dos participantes quanto ao 

número de anos em que se encontram 

integrados na EIP. 

Horário de 

funcionamento 

da EIP 

Referências dos participantes quanto ao 

horário que cumprem na EIP. 

Outras 

verbalizações 

Nesta subcategoria enquadram-se todas as unidades de 

registo relativas a verbalizações dos participantes relativas a 

aspetos que não se enquadram em nenhuma das outras free 

nodes e que não são relevantes para a temática em estudo. 

 

 

 

 



69 
 
 

T
re

e 
N

o
d
es

 

F
o
n

te
s 

d
e 

st
re

ss
 o

cu
p

a
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o
n

a
l 

co
le

ti
v
o

 

Nesta categoria enquadram-se os fatores de stress ocupacional (eustress e 

distress) percecionados pelos bombeiros no desempenho das suas funções na 

EIP. 

D
is

tr
es

s 
Nesta subcategoria codificam-se todas as unidades de registo referentes aos 

fatores que os participantes experienciam no exercício da sua função como 

fonte de distress. 

Conflito 

trabalho-família 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que o conflito trabalho-família é 

vivenciado pelos bombeiros da EIP como um fator de 

distress. 

Condições de 

trabalho 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que as condições de trabalho são 

vivenciadas pelos bombeiros da EIP como um fator de 

distress. 

Falta de 

apoio 

psicológico 

formal 

Esta categoria agrega as unidades de 

registo que sinalizam a falta de apoio 

psicológico formal como fator de 

distress. 

Falta de 

formação 

Esta categoria inclui as unidades de 

registo que evidenciam a falta de 

formação como fator de distress. 

Condições 

contratuais 

Esta categoria incorpora as unidades 

de registo que evidenciam as 

condições contratuais (e.g., 

impossibilidade de antecipação da 

reforma, impossibilidade de evolução 

na carreira, salário) como fator de 

distress. 

Horário de 

trabalho 

Esta categoria integra as unidades de 

registo que salientam o horário de 

trabalho como fator de distress. 

Exigências 

físicas 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que as exigências físicas (e.g. estar muitas 

horas no mesmo serviço, carregar vítimas pesadas) do 

trabalho são vivenciadas pelos bombeiros da EIP 

como um fator de distress. 

Exigências 

técnicas  

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que as exigências técnicas (e.g. utilização 

de ferramentas pesadas, desencarceramentos mais 

aparatosos) são vivenciadas pelos bombeiros da EIP 

como um fator de distress. 
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   Situações de 

socorro 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que diversas situações de socorro são 

vivenciadas pelos bombeiros da EIP como um fator de 

distress. 

Mortes Esta categoria faz referência às 

unidades de registo que salientam as 

situações que envolvem a morte dos 

acidentados como fator de distress. 

Suicídios Esta categoria salienta as unidades de 

registo que evidenciam situações de 

suicídio como fator de distress. 

Paragens 

cardio-

respiratórias 

(PCR) 

Esta categoria integra as unidades de 

registo que salientam as PCR como 

fator de distress. 

Desencarcer

amentos 

Esta categoria inclui as unidades de 

registo que evidenciam os 

desencarceramentos de acidentados 

como fator de distress. 

Menores 

acidentados 

Esta categoria integra as unidades de 

registo que evidenciam situações de 

socorro que envolvem menores 

acidentados como fator de distress. 

Incêndios Esta categoria agrega as unidades de 

registo que evidenciam os incêndios 

(e.g., florestais, urbanos) como fator 

de distress. 

Acidentes 

multivítimas 

Esta categoria integra as unidades de 

registo que destacam os acidentes em 

que há várias vítimas como fator de 

distress. 

Falta de 

reconhecimento 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que a falta de reconhecimento profissional 

das EIP (pela ANEPC, população em geral e pelos 

bombeiros voluntários) é considerada um fator de 

distress. 

ANEPC Esta categoria inclui as unidades de 

registo que evidenciam que a falta de 

reconhecimento das EIP por parte da 

ANEPC é um fator de distress. 

População 

em geral 

Esta categoria integra as unidades de 

registo que evidenciam que a falta de 

reconhecimento das EIP por parte da 

população em geral (nomeadamente a 

que é socorrida pelas EIP) é um fator 

de distress. 
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Bombeiros 

voluntários 

Esta categoria integra as unidades de 

registo que evidenciam que a falta de 

reconhecimento das EIP por parte dos 

bombeiros voluntários (que trabalham 

na mesma corporação) é um fator de 

distress. 

Imprevisibilidad

e no socorro 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que a imprevisibilidade no socorro (e.g., 

situações de socorro são mais graves do que estavam à 

espera, agravamento do estado de saúde da vítima) é 

vivenciada pelos participantes como um fator de 

distress. 

 Pressão de 

tempo 

Esta categoria reúne as unidades de registo que 

evidenciam que a pressão de tempo (e.g., rapidez a 

socorrer as vítimas acidentadas) é vivenciada pelos 

bombeiros das EIP como um fator de distress. 

E
u

st
re

ss
 

Nesta categoria codificam-se todas as unidades de registo referentes aos 

fatores que os participantes experienciam no exercício da sua função como 

fonte de eustress. 

Reconhecimento Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam que o reconhecimento profissional das EIP 

pelos colegas de equipa/profissão e/ou chefia é 

vivenciado pelos participantes como um fator de 

eustress. 

Colegas de 

equipa/profi

ssão 

Esta categoria integra as unidades de 

registo que destacam o 

reconhecimento dos colegas de 

equipa/profissão como um fator de 

eustress. 

Chefia Esta categoria reúne as unidades de 

registo que evidenciam que o 

reconhecimento da chefia das EIP é 

um fator de eustress. 

Autonomia na 

tomada de 

decisão 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que a autonomia na tomada de decisão 

(e.g., nas situações de socorro) é vivenciada pelos 

participantes como um fator de eustress. 
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Nesta categoria enquadram-se todas as unidades de registo relativas a 

estratégias de coping adotadas por forma a alterar as circunstâncias de uma 

situação percecionada como negativa, de forma a torná-la mais favorável. 

F
o
ca

d
a
s 

n
a

s 
E

m
o
çõ

es
 

Esta categoria integra as estratégias de coping focadas nas emoções. 

Estas permitem a regulação do estado emocional, que é associado ao 

stress, através de pensamentos ou esforços que possibilitam aos 

indivíduos pensar e agir de maneira a minimizar o stress ocupacional 

vivenciado pelos bombeiros na EIP. 

Envolvime

nto em 

atividades 

de lazer 

Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam que o envolvimento em atividades de lazer 

(e.g., jantares, praticar exercício) é uma estratégia utilizada 

para diminuir o stress ocupacional vivenciado pelos 

bombeiros na EIP. 

Jantares/ 

momentos 

de 

convívio 

Esta categoria integra as unidades de registo 

que evidenciam que a participação em 

jantares/momentos de convívio é uma 

estratégia utilizada para diminuir o stress 

ocupacional vivenciado pelos bombeiros na 

EIP.  

Exercício 

físico 

Esta categoria inclui unidades de registo que 

evidenciam que fazer exercício físico é uma 

estratégia utilizada para diminuir o stress 

ocupacional vivenciado pelos bombeiros na 

EIP. 

Abstração Esta categoria reúne unidades de registo que enfatizam a 

abstração (e.g., tentar não pensar) como uma estratégia de 

coping usada para diminuir o stress ocupacional 

vivenciado pelos bombeiros na EIP. 

Separar a 

vida 

profissional 

da familiar 

Esta categoria integra as unidades de registo que salientam 

a separação da vida profissional da vida familiar como 

uma estratégia de coping usada para diminuir o stress 

ocupacional vivenciado pelos bombeiros na EIP. 

A
p

o
io

 S
o
ci

a
l 

Esta categoria corresponde às estratégias de coping focadas no suporte 

social dado por parte de familiares, colegas de trabalho e profissionais de 

saúde, de forma a minimizar o stress ocupacional vivenciado pelos 

bombeiros na EIP. 

Recurso ao 

apoio dos 

colegas 

Esta categoria refere-se às unidades de registo que 

evidenciam o recurso ao apoio dos colegas de equipa como 

uma estratégia de coping usada para diminuir o stress 

ocupacional vivenciado pelos bombeiros na EIP. 

Recurso ao 

apoio da 

família 

Esta categoria integra as unidades de registo que salientam 

o recurso ao apoio da família como uma estratégia de 

coping usada para diminuir o stress ocupacional 

vivenciado pelos bombeiros na EIP. 
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   Recurso ao 

apoio de 

profissionai

s de saúde 

Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam o recurso ao apoio de profissionais de saúde 

(e.g., psicólogos) como uma estratégia de coping usada 

para diminuir o stress ocupacional vivenciado pelos 

bombeiros na EIP.   
F

o
ca

d
a
s 

n
o
 P

ro
b

le
m

a
 

Esta categoria integra as estratégias de coping focadas nos problemas. 

Este tipo de coping envolve comportamentos que promovem mudanças 

diretas na situação desencadeadora de stress, ou seja, estratégias para 

solucionar o problema. 

Formação Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam a realização de ações de formação como uma 

estratégia de coping usada para diminuir o stress 

ocupacional vivenciado pelos bombeiros na EIP. 

Debriefing Esta categoria diz respeito às unidades de registo que 

salientam a realização de debriefings como uma estratégia 

de coping usada para diminuir o stress ocupacional 

vivenciado pelos bombeiros na EIP após as ocorrências. 
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Nesta categoria enquadram-se todas as unidades de registo relativas às 

consequências pessoais, profissionais e familiares desencadeadas pelo stress 

vivenciado no trabalho desenvolvido pelos bombeiros na EIP. 

P
es

so
a
is

  
Esta categoria integra as unidades de registo em que os participantes 

evidenciam sintomas psicológicos e/ou físicos considerados consequências 

pessoais do stress ocupacional na EIP. 

Psicológicas Esta categoria agrega unidades de registo em que os 

participantes enumeram um conjunto de sintomas 

psicológicas (e.g., insónias, pensamento constante das 

situações stressantes) como consequência do stress 

ocupacional vivenciado pelos bombeiros na EIP. 

Físicas Esta categoria integra as unidades de registo em que os 

participantes enumeram um conjunto de sintomas físicos 

(e.g., dores de cabeça) como consequência do stress 

ocupacional pelos bombeiros na EIP. 

P
ro

fi
ss

io
n

a
is

 

Esta categoria reúne as unidades de registo em que os participantes 

evidenciam as consequências quer negativas quer positivas do stress 

ocupacional na EIP. 

Negativas Esta categoria integra as unidades de registo em que os 

participantes destacam as consequências profissionais 

negativas do stress ocupacional na EIP. 

Desmotivação Esta categoria agrega as unidades de 

registo em que os participantes evidenciam 

a desmotivação face ao trabalho como 

consequência negativa do stress 

ocupacional na EIP. 

Qualidade dos 

serviços 

prestados 

Esta categoria integra as unidades de 

registo em que os participantes consideram 

a diminuição na qualidade dos serviços 

prestados como uma consequência negativa 

do stress ocupacional na EIP. 

Positivas Esta categoria reúne as unidades de registo em que os 

participantes destacam as consequências profissionais 

positivas do stress ocupacional na EIP. 

Satisfação 

pelo trabalho 

desempenhado 

Esta categoria integra as unidades de 

registo que evidenciam a satisfação pelo 

trabalho desempenhado na EIP (e.g., 

satisfação no salvamento de acidentados, 

satisfação em fazer a diferença no socorro 

das populações) como uma consequência 

positiva do stress ocupacional na EIP. 

F
a
m

il
ia

re
s Esta categoria reúne as unidades de registo em que os participantes destacam 

problemas familiares considerados consequências do stress ocupacional na 

EIP (e.g, maior frequência de discussões). 

 


