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O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as interpretações do autor 

no momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter incorreções, tanto conceptuais 

como metodológicas, que podem ter sido identificadas em momento posterior ao da sua 

entrega. Por conseguinte, qualquer utilização dos seus conteúdos deve ser exercida com 

cautela. 

 

 

Ao entregar esta dissertação, o autor declara que a mesma é resultante do seu próprio 

trabalho, contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes utilizadas, 

encontrando-se tais fontes devidamente citadas no corpo do texto e identificadas na secção 

de referências. O autor declara, ainda, que não divulga na presente dissertação quaisquer 

conteúdos cuja reprodução esteja vedada por direitos de autor ou de propriedade industrial. 
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Resumo 

 

 

O trabalho em horários atípicos associa-se a consequências negativas para o trabalhador, 

nomeadamente a exaustão. No entanto, a literatura sobre variáveis que poderão influenciar 

esta relação é escassa. Adicionalmente, a investigação sobre as implicações do trabalho em 

horários atípicos falha em conceptualizá-las de acordo com um modelo integrativo. De forma 

a colmatar esta lacuna, o presente estudo procurou adotar uma abordagem compreensiva do 

papel das experiências de recuperação do trabalho e da satisfação com o horário em 

diferentes tipologias de horário. Com uma amostra de 386 trabalhadores e através de uma 

análise de clusters, identificaram-se cinco perfis de horário de trabalho: Padronizado Fixo, 

Tempo Parcial, Padronizado Irregular, Padronizado Flexível e Horário Atípico. Através de 

uma ANOVA One-Way, verificou-se que o horário Padronizado Irregular apresenta níveis 

superiores de exaustão em relação ao Padronizado Fixo e que os níveis de exaustão do 

horário Tempo Parcial são inferiores ao do Padronizado Irregular e do Horário Atípico. Uma 

análise de Regressão Linear Múltipla indicou que a satisfação com o horário de trabalho 

prediz baixos níveis de exaustão em todos os clusters e que o efeito preditor das dimensões 

da variável recuperação varia em função do tipo de horário. Por último, uma análise de 

moderação confirmou o efeito moderador da satisfação com o horário na relação entre as 

experiências de recuperação e os níveis de exaustão. Este estudo evidencia a importância do 

papel das experiências de recuperação e da satisfação com o horário na adaptação a 

exigências de diferentes horários de trabalho, especificamente dos horários atípicos. 

Palavras-chave: Horários Atípicos; Exaustão; Experiências de recuperação do 

trabalho; Satisfação com o horário de trabalho; Análise de Clusters 

 

 

Abstract 

 

 

Working on non-standard schedules is associated with negative consequences for the 

worker, one of which can be exhaustion. However, literature about variables that may 

influence this relationship is scarce. Moreover, research about the implications of working 

under non-standard schedules fails to conceptualize them according to an integrative model. 

To address these gaps, this study adopted a comprehensive approach to the role of recovery 

experiences from work and satisfaction with the work schedule among different schedule 
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typologies. With a sample of 386 workers and using cluster analysis, we identified five work 

schedule profiles’: Fixed Standard, Part-Time, Irregular Standard, Flexible Standard, and 

Non-Standard (i.e., Atypical). A One-Way ANOVA found that Irregular Standard presents 

higher exhaustion compared to the Fixed Standard schedule and that exhaustion in the Part-

Time schedule is lower than in the Irregular Standard and Non-standard. A Multiple Linear 

Regression analysis found that satisfaction with the work schedule predicts low levels of 

exhaustion in all clusters and that the predictor effect of recovery experiences varies 

according to the schedule type. Lastly, a Moderation analysis confirmed the moderator effect 

of satisfaction with the work schedule in the relationship between recovery experiences and 

exhaustion. This study evidenced the importance of the role of recovery experiences and 

satisfaction with the work schedule in the adaptation to demands related to different work 

schedules, specifically non-standard work schedules.  

Keywords: Non-standard schedules; Exhaustion; Recovery experiences from work; 

Satisfaction with the work schedule; Cluster Analysis
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Introdução 

 

 

Com a afirmação de uma economia 24/7, as organizações recorrem frequentemente 

a tipologias de horário de trabalho atípicas - trabalho noturno, por turnos ou ao fim de semana 

(Bolino et al., 2020; Cantante, 2018), colocando-se a necessidade de estudar mais 

aprofundadamente alguns dos seus impactos negativos no domínio da saúde e bem-estar do 

trabalhador documentados na literatura (e.g., Matilla-Santander et al., 2017; Silva et al., 

2014).  

A literatura existente foca-se essencialmente nas consequências negativas deste tipo 

de horário, permanecendo lacunas na compreensão de quais as variáveis que facilitam a 

adaptação às exigências associadas à atipicidade horária (Bolino et al., 2020) e que podem 

prevenir ou minimizar consequências como a exaustão emocional (Jamal, 2004). Neste 

sentido, este estudo explora o papel das experiências de recuperação do trabalho e da 

satisfação com o horário como dimensões importantes na relação entre a (a)tipicidade do 

horário de trabalho e a exaustão do trabalhador. Dado que o trabalho por turnos é dos 

principais motivos para baixos níveis de satisfação com o horário de trabalho (Matilla-

Santander et al., 2017; Prata & Silva, 2013) e, simultaneamente, o processo de recuperação 

poderá ser comprometido nos casos de trabalho em horários atípicos (Radstaak, 2014), será 

relevante compreender de que modo esta variável irá influenciar a relação entre a 

recuperação e a exaustão em indivíduos que trabalham em horários atípicos, comparando-se 

a sua relevância com outras tipologias de horário. 

 

 

1. Desafios atuais do mercado de trabalho: o caso dos horários atípicos  

 

Em Portugal, cerca de 29.5% dos trabalhadores por conta de outrem tem um horário 

atípico – à noite, por turnos ou ao fim de semana (Cantante, 2018). No que se refere aos 

horários noturnos, Portugal situa-se cerca de um ponto percentual acima da média da União 

Europeia (UE), encontrando-se 8.7% de trabalhadores nestas condições. O mesmo acontece 

com o trabalho por turnos, havendo 19.3% de trabalhadores nesta situação. No que se refere 

ao trabalho ao fim-de-semana, assinalam-se 10% de trabalhadores nestas circunstâncias, 

contrastando com os 23.9% da UE (Cantante, 2018).  
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Apesar da generalização da utilização do conceito de horário atípico, parece não 

existir um consenso quanto à sua definição, o que poderá refletir a heterogeneidade de 

organização de tipologias de horário. Por exemplo, em alguns estudos, esta varia entre 

trabalho por turnos e ao fim de semana (Jamal, 2004); trabalho regular ao fim do dia, turnos 

rotativos, trabalho on-call (Lozano et al., 2016); trabalho ao fim do dia e à noite e trabalho 

ao fim de semana (Taiji & Mills, 2020). Adicionalmente, quando são estudados os impactos 

dos horários atípicos no trabalhador, destaca-se a importância de os conceptualizar num 

modelo integrado (Bolino et al., 2020). Neste sentido, a investigação poderá beneficiar de 

uma abordagem que integre outras tipologias de horário e que se aproxime de um 

enquadramento mais geral da organização do contexto de trabalho a este nível. 

Como referido, a investigação tem-se focado nas implicações negativas do trabalho 

em horários atípicos. Especificamente, o grupo de países a sul da Europa, onde se inclui 

Portugal, apresenta menores níveis de satisfação tanto em relação às horas de trabalho como 

ao equilíbrio entre a vida pessoal e o contexto laboral (Matilla-Santander et al., 2017). A 

insatisfação com o horário laboral deve-se, principalmente, ao trabalho por turnos e à 

perceção da falta de controlo sobre o mesmo, evidenciando-se um efeito preditor da 

satisfação com o horário de trabalho na satisfação com a conciliação trabalho-família 

(Matilla-Santander et al., 2017). De facto, além de o trabalho por turnos ser o que apresenta 

menores níveis de satisfação entre trabalhadores portugueses, é também aquele onde a 

vontade em mudar de horário para um considerado “normal” é mais evidente, caso as 

condições salariais se mantivessem (Prata & Silva, 2013). Ainda assim, é importante 

considerar que a escolha do indivíduo trabalhar neste tipo de horário poderá ser voluntária e 

advir da perceção de que este facilita a conciliação com características do domínio familiar 

(e.g., ter filhos pequenos, conciliar com o companheiro) (Kim, 2020), podendo questionar-

se em que medida a satisfação com o horário de trabalho poderá ser uma variável que facilita 

a adaptação do indivíduo a este tipo de horário. 

Os horários de trabalho por turnos e noturno, por perturbarem os ritmos circadianos, 

comprometem a homeostasia psíquica e física do indivíduo, interferindo igualmente na sua 

vida familiar e social (Costa, 2016), sendo que este último aspeto parece ser mais 

preocupante nos casos de trabalho noturno (Vallières et al., 2014). A perceção de 

trabalhadores portugueses que laboram num horário que implica o turno da noite é de que 

este acarreta consequências negativas em termos do seu sono e bem-estar (Silva et al., 2014). 

Efetivamente, os horários noturno e por turnos rotativos estão associados a elevados níveis 

de burnout e exaustão emocional (Jamal, 2004). Contudo, a maioria da literatura existente 
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estabelece estas associações diretas entre o trabalho em horários atípicos e as suas possíveis 

consequências, sendo necessário compreender através de que variáveis pode ocorrer esta 

relação (Bolino et al., 2020).  

A literatura tem salientado alguns fatores (e.g., perceção de controlo, conflito 

trabalho-família) que podem influenciar as consequências associadas ao trabalho em 

horários atípicos (e.g., perturbações do sono, fadiga, exaustão). A perceção de controlo do 

indivíduo face ao seu horário de trabalho parece estabelecer um papel importante na relação 

entre o trabalho em horários atípicos e a consequente vulnerabilidade a elevados níveis de 

stress (Lozano et al., 2016). Os níveis de conflito trabalho-família (Cho, 2017), que se podem 

associar a exaustão (Kinnunen et al., 2006), também podem mediar a relação entre a 

atipicidade horária e o seu impacto na saúde, tanto mental como física. O trabalho em turnos 

noturnos associa-se a uma maior perceção de conflito (Davis et al., 2008) e é o horário que 

apresenta mais custos negativos a nível familiar (Mauno et al., 2015).  

As exigências relacionadas com o trabalho num horário atípico influenciam 

diretamente a relação do indivíduo entre o trabalho e a sua vida pessoal, sendo esta relação 

mediada pelos recursos de que este dispõe dentro e fora do contexto de trabalho (e.g., 

políticas de conciliação trabalho-família e apoio social) (Haines et al., 2020). Esta ideia pode 

sustentar-se no Modelo Job Demands-Resources (JD-R), segundo o qual a vulnerabilidade 

ao burnout, uma das consequências já relatadas do trabalho em horários atípicos, é definida 

por dois processos que se devem complementar – aspetos e imposições laborais que 

fragilizam o indivíduo; e a ausência de recursos que permitem que o mesmo se adapte às 

exigências referidas (Demerouti et al., 2001; Schaufeli et al., 2009). O conceito de burnout 

reflete uma experiência psicológica negativa decorrente da relação que o indivíduo 

estabelece com o seu contexto de trabalho (Maslach & Leiter, 2017) e pode ser avaliado 

através de duas dimensões – desinvestimento e exaustão (Demerouti et al., 2003; Sinval et 

al., 2019) – que evoluíram a partir da definição clássica que incluía a dimensão de exaustão, 

cinismo e ineficácia (Maslach et al., 2001). O desinvestimento refere-se às emoções do 

indivíduo relacionadas com as suas tarefas do trabalho (e.g., (des)interesse, perceção de 

desafio); por outro lado, a exaustão é uma consequência da exposição prolongada a 

exigências específicas do trabalho a nível físico, afetivo ou cognitivo (Demerouti et al., 

2003), sendo a dimensão que melhor capta as implicações do trabalho em horários atípicos. 
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2. Papel da recuperação na adaptação às exigências do horário de trabalho 

 

Apesar da evidência do impacto negativo que a atipicidade horária pode exercer a 

nível individual, não existe consenso na literatura quanto à sua inevitabilidade (e.g., Bohle, 

2016; Cho, 2017; Lozano et al., 2016). Neste âmbito, Merkus e colaboradores (2015) 

desenvolveram um modelo compreensivo que sugere que os processos fisiológicos 

associados às exigências relacionadas com o contexto de trabalho (e.g., momento do dia, 

horas de trabalho, turnos fixos/rotativos, frequência da rotatividade dos turnos, contexto 

psicossocial) devem coexistir com processos que permitam a restauração dos recursos do 

indivíduo, nomeadamente a recuperação. Contudo, os estudos sobre o papel da recuperação 

na adaptação aos horários atípicos são escassos. 

O papel da recuperação e os seus mecanismos na adaptação do indivíduo a diferentes 

exigências laborais foi explorado por Sonnentag e Fritz (2007). Sustentando a explicação 

deste processo em teorias como a Conservation of Resources (Hobfoll, 2001), as autoras 

sugerem que é importante que o indivíduo evite atividades que exijam os mesmos recursos 

internos que aqueles necessários no contexto laboral e, complementarmente, que os recursos 

ameaçados poderão ser restaurados através da aquisição de novos recursos (e.g., energia, 

auto-eficácia, humor positivo). Assim, a recuperação poderá ocorrer em função de quatro 

dimensões - o distanciamento psicológico do trabalho, o relaxamento, a mestria e o controlo 

(Sonnentag & Fritz, 2007) – que refletem uma conceção fisiológica e psicológica, bem como 

o papel do indivíduo enquanto agente ativo no processo de recuperação (Sonnentag et al., 

2017). 

O distanciamento psicológico implica que, no contexto pessoal, o indivíduo não se 

envolva em tarefas relacionadas com o trabalho. Além do afastamento físico, o que 

caracteriza, efetivamente, esta dimensão é a experiência psicológica de abstração das 

preocupações e exigências laborais. Já o relaxamento, podendo estar relacionado com o 

envolvimento em atividades de lazer, permite diminuir o estado de ativação do indivíduo 

derivado de fatores ansiogénicos do trabalho. As experiências de mestria relacionam-se com 

o desenvolvimento de um sentido de competência e de proficiência, uma vez que promovem 

o envolvimento em experiências desafiadoras e acarretam oportunidades de aprendizagem 

noutros domínios que não o do contexto laboral. Por último, o controlo refere-se à 

possibilidade de a pessoa decidir o que fazer, quando e como, durante o seu tempo fora do 

trabalho, promovendo um sentido de autoeficácia e competência (Sonnentag & Fritz, 2007).  
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Os efeitos da recuperação têm sido documentados na literatura. Maiores níveis de 

recuperação relacionam-se com maiores níveis de bem-estar, encontrando-se resultados mais 

consistentes para as dimensões do distanciamento psicológico e relaxamento (Sonnentag & 

Fritz, 2007; Sonnentag et al., 2017). O distanciamento psicológico exerce um efeito 

moderador entre a energia positiva decorrente de um dia de trabalho satisfatório e a energia 

ao final do dia. Ou seja, os efeitos positivos de um dia de trabalho apenas se prolongam se o 

indivíduo for capaz de se distanciar psicologicamente do mesmo quando já no contexto 

pessoal (Demerouti et al., 2012). Através de um estudo longitudinal, verificou-se que a 

dificuldade do indivíduo em distanciar-se psicologicamente do contexto laboral prevê, no 

prazo de um ano, o aumento de níveis de exaustão emocional (Sonnentag et al., 2010). Já o 

relaxamento tem vindo a ser associado a menores níveis de stress e de conflito trabalho-

família (Sonnentag et al., 2017). Às experiências de mestria e de controlo associam-se 

menores níveis de exaustão, stress e conflito trabalho-família (Sonnentag et al., 2017). 

A recuperação dos indivíduos que trabalham em condições de horários atípicos 

poderá revelar-se especialmente desafiante. Comparando trabalhadores em turnos noturnos 

e diurnos, a facilidade de recuperação parece encontrar-se comprometida após uma série de 

turnos noturnos (Radstaak et al., 2014). No entanto, como já referido, apesar da quantidade 

crescente de literatura em torno das potencialidades da recuperação na adaptação a 

exigências laborais adversas, a investigação científica apresenta uma lacuna decorrente da 

escassez de análise sobre benefícios das experiências de recuperação em horários atípicos, 

nomeadamente no horário por turnos (rotativos, fixos ou mistos), incluindo os horários 

noturnos. 

 

 

3. O presente estudo 

 

A análise dos efeitos dos horários atípicos no bem-estar individual do trabalhador, já 

aprofundada na literatura (e.g., Bolino et al., 2020), deve ser acompanhada pela compreensão 

do modo como o indivíduo é capaz de se adaptar às exigências que advêm dessas condições 

laborais. Deste modo, o presente estudo assume como principais objetivos (a) identificar 

tipologias de organização de horário na amostra, (b) comparar os níveis de exaustão de 

trabalhadores em horários atípicos com outras tipologias de horário, (c) analisar o papel da 

recuperação nos níveis de exaustão nas diferentes tipologias de horário e (d) explorar o 
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impacto da satisfação com o horário de trabalho nos níveis de recuperação e consequente 

efeito nos níveis de exaustão. 

Para isso, pretende-se utilizar a análise de clusters que, considerando diversas 

características associadas ao horário de trabalho, permitirá identificar diferentes modos de 

organização horária entre a amostra recolhida, colmatando-se a dificuldade de definição do 

conceito de horário atípico. Além disso, ainda que o foco do estudo esteja nos horários 

atípicos, esta abordagem permite uma análise mais completa e compreensiva de variáveis 

associadas ao trabalho em diferentes tipologias horárias. 

  Considerando o consenso relativamente ao impacto negativo do trabalho em horários 

atípicos sobre a saúde do trabalhador, nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento 

de níveis elevados de exaustão emocional (Jamal, 2004), e a ausência de estudos onde se 

efetue uma comparação entre diversas tipologias de horário (Bolino et al., 2020), poderá 

colocar-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 1. O trabalho em horários mais atípicos associa-se a maior exaustão do que o 

trabalho em horários mais padronizados. 

Analisando as potencialidades já relatadas das experiências de recuperação na 

prevenção do desenvolvimento de níveis elevados de exaustão (Sonnentag et al., 2010; 

Sonnentag et al., 2017) e a sua conceptualização enquanto importante fator de adaptação a 

este tipo de horário (Merkus et al., 2015), poderá prever-se que: 

Hipótese 2. As experiências de recuperação irão predizer os níveis de exaustão em todas as 

tipologias de horário, incluindo nos horários atípicos. 

 Merkus e colaboradores (2015), no modelo descrito previamente, reconhecem que 

há fatores pessoais que podem influenciar o efeito que o trabalho em horários atípicos pode 

exercer nos fatores fisiológicos a eles associados, entre eles a recuperação. Assumindo a 

recuperação também como uma variável com uma componente psicológica (Sonnentag & 

Fritz, 2007), poderá esperar-se que a sua relação com a exaustão seja influenciada pela 

satisfação com o horário de trabalho. Assim, as hipóteses que se seguem assumem um caráter 

essencialmente exploratório. 

Hipótese 3.1. A relação entre a recuperação e a exaustão será moderada pela satisfação face 

ao horário. 

Hipótese 3.2. A relação entre a recuperação e a exaustão será moderada pela satisfação face 

ao horário em todas as tipologias de horário. 
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Método 

 

 

1. Participantes e procedimento 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (Parecer 2018/07-4b). 

Os dados foram recolhidos entre junho de 2019 e o início de março de 2020 através 

de um questionário online, alojado na plataforma Inquéritos UP, que foi enviado a empresas, 

solicitando-se a partilha do mesmo pelos seus colaboradores. Paralelamente, foi 

disponibilizado no site do Projeto (RE)Conciliar e divulgado em grupos de emprego numa 

rede social. Através destes meios, foram explicitados os critérios de inclusão no estudo – os 

sujeitos deveriam encontrar-se a trabalhar em Portugal e, preferencialmente, ter uma relação 

amorosa com um companheiro que também trabalhasse. Foi clarificado o caráter 

confidencial e anónimo das respostas e a natureza voluntária da participação no estudo, 

assegurando-se o conhecimento destes termos através de um consentimento informado que 

precedia o protocolo. 

A amostra é constituída por 386 participantes que corresponderam aos critérios de 

inclusão (n = 99 homens; n = 287 mulheres), com idades compreendidas entre os 19 e os 72 

anos (M = 35.99, DP = 11.13). De modo geral, perto de metade dos participantes encontra-se 

casado e tem filhos. Mais de metade tem habilitação superior 

(Licenciatura/Mestrado/Doutoramento) e aufere entre 600€ e 1200€ por mês. Na Tabela A 

(Anexo) encontram-se detalhadas características sociodemográficas da amostra.  

A maioria dos participantes trabalha a tempo inteiro (89.9%) e a média de horas de 

trabalho semanais é 38.38 (DP = 13.44). Cerca de 37.0% afirma ter escolhido o seu horário. 

Relativamente aos horários atípicos, 3.1% trabalha em horário noturno, 25.4% em horário 

misto (diurno e noturno), 19.7% trabalha ao fim de semana e 26.7% labora por turnos, sendo 

que 10.1% o faz em turnos fixos e 16.6% em turnos rotativos. Há 36.8% de trabalhadores 

com um horário irregular. 
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2.  Instrumentos de Medida 

 

  2.1. Características sociodemográficas 

Os participantes indicaram o seu sexo, estado civil, habilitações literárias, existência 

de filhos, rendimento mensal líquido e número de horas de trabalho semanais. 

 

2.2. Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) 

Este instrumento, construído por Demerouti e colegas (2003) e adaptado para a 

população portuguesa por Sinval e colaboradores (2019), avalia as duas dimensões do 

conceito de burnout – desinvestimento e exaustão – através de 16 itens, 8 para cada 

dimensão, numa escala de Likert de 5 pontos que varia entre (1) Discordo Totalmente e (5) 

Concordo Totalmente. Utilizaram-se apenas os itens referentes à dimensão da exaustão (e.g., 

“Durante o meu trabalho, sinto-me emocionalmente esgotado/a.”), por ser a que se enquadra 

nos objetivos deste estudo. O valor da consistência interna é elevado (α = .86). 

 

2.3. The Recovery Experience Questionnaire (REQ) 

Este instrumento, construído por Sonnentag e Fritz (2007), e adaptado para a 

população portuguesa por Lobo e Pinheiro (2012), mede as quatro dimensões do conceito 

de experiências de recuperação – distanciamento psicológico do trabalho, relaxamento, 

mestria e controlo. Cada dimensão é avaliada recorrendo a 4 itens, podendo, cada um deles, 

fazer-se corresponder a um dos 5 pontos da escala de Likert que varia entre (1) Discordo 

Totalmente e (4) Concordo Totalmente. Foram utilizadas as dimensões de distanciamento 

psicológico do trabalho (e.g., “Eu não penso de todo no trabalho”), relaxamento (e.g., “Eu 

aproveito o tempo para relaxar”) e controlo (e.g., “Eu determino como irei passar o tempo”), 

por serem as que melhor se enquadram nos propósitos do estudo. Importa referir que a 

linguagem de alguns itens foi adaptada no sentido de clarificar o seu objetivo – “Eu decido 

o meu horário” alterou-se para “Eu decido o horário das minhas atividades fora do trabalho” 

– e refletir a sua intencionalidade, indo, também, ao encontro das palavras utilizadas na 

versão original – “Eu cuido da planificação das minhas atividades” modificou-se para “Eu 

faço as coisas como quero que sejam feitas”. A consistência interna do instrumento é elevada 

(α = .91), assim como a das respetivas dimensões (Distanciamento Psicológico – α = .91; 

Relaxamento – α = .88; Controlo – α = .89). 
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2.4. Caracterização do horário de trabalho 

De modo a traçar o perfil das características do horário de trabalho da amostra, foi 

utilizada uma questão do Inquérito Saúde e Trabalho (INSAT; Barros-Duarte et al., 2007). 

Os participantes deveriam selecionar todas as opções, num total de 14, que correspondessem 

às suas condições de horário. Dentro destas, constavam: Tempo inteiro (horário completo), 

Tempo parcial (horário a meio-tempo), Horário fixo (horário sem variações), Horário 

irregular (horário com variações frequentes e nem sempre previstas), Horário flexível 

(horário que permite a escolha das horas de entrada e de saída), Fim de semana (horário de 

trabalho ao sábado e/ou domingo), Trabalho em horário normal (horário dividido em dois 

períodos diários, separados por um intervalo de almoço), Trabalho em turnos fixos (horário 

num período fixo – de manhã, à tarde ou à noite), Trabalho em turnos rotativos (horário que 

muda semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente), Trabalho com isenção de horário, 

Horário diurno (horário compreendido entre as 07h00 e as 19h00), Horário de final de tarde 

(horário compreendido entre as 19h00 e as 22h00), Horário noturno (horário compreendido 

entre as 22h00 e as 07h00) e Horário misto (horário realizado no período diurno e noturno). 

 

2.5. Satisfação com o horário de trabalho 

A satisfação com o horário de trabalho foi avaliada com um item – “Indique o seu 

grau de satisfação com o seu horário atual de trabalho” – cuja resposta se poderia fazer 

corresponder a um dos cinco níveis da escala de Likert que varia entre (1) Nada satisfeito e 

(5) Completamente satisfeito. 

 

2.6. Escolha do horário de trabalho 

A escolha do horário de trabalho foi avaliada com um item – “O seu horário de 

trabalho foi escolha sua?” – cuja resposta poderia corresponder a Sim ou Não. 

 

 

3. Análise de Dados 

 

De modo a definir perfis de organização dos horários de trabalho com base no 

questionário INSAT recorreu-se ao procedimento de análise two-step cluster gerada pelo 

software IBM SPSS Statistics 26, indicado para gerar soluções com base em variáveis 

categoriais (Norusis, 2011).  
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Para determinar a independência entre os clusters e a escolha do horário de trabalho, 

rendimento mensal e existência de filhos, utilizou-se o teste de independência de Qui-

quadrado. 

Foram realizadas ANOVAs One-Way de modo a identificar diferenças em 

características sociodemográficas, variáveis relacionadas com o contexto laboral e variáveis 

centrais deste estudo, nomeadamente a satisfação com o horário de trabalho, as dimensões 

da recuperação e a exaustão.  

Utilizou-se uma análise de Regressão Linear Múltipla com o intuito de perceber se 

os níveis das dimensões da variável recuperação, a satisfação com o horário de trabalho, a 

escolha do horário de trabalho, rendimento mensal e o número de horas de trabalho semanais 

predizem os níveis de exaustão. Esta análise foi realizada individualmente para cada cluster, 

recorrendo-se à funcionalidade de Select cases. 

As análises dos efeitos de moderação foram realizadas com recurso à versão 3.5 do 

Process para SPSS, uma ferramenta utilizada para efetuar análises de trajetórias com base 

na análise de regressão linear. Esta ferramenta centrou automaticamente a variável contínua 

que predizia a variável dependente (Hipóteses 3.1 e 3.2), criando também os termos de 

interação. 

 

 

Resultados 

 

 

1. Estatísticas Descritivas 

 

Na Tabela B (Anexo) são apresentadas as estatísticas descritivas e os valores de 

correlação de Pearson e Spearman entre as variáveis do estudo. A exaustão encontra-se 

negativamente correlacionada com a recuperação e respetivas dimensões, bem como com a 

satisfação com o horário de trabalho. De modo geral, a recuperação e respetivas dimensões 

estão positivamente correlacionadas com a satisfação com o horário.  

 

 

2. Caracterização dos perfis de horário de trabalho 

 

Num primeiro momento, foi analisada a seleção automática de clusters, que originou 

3 clusters. Uma vez que o valor do silhouette coefficient, que mede a qualidade da separação 
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entre clusters e coesão dos elementos dentro de cada cluster, era inferior a 0.5, indicando 

uma baixa qualidade de seleção (Norusis, 2011), procedeu-se novamente à análise pedindo-

se um número específico de 4 clusters. Nesta situação, apesar de o silhouette coefficient 

indicar uma boa qualidade de seleção, considerou-se que a solução não era apropriada, uma 

vez que a composição de cada grupo não permitia identificar de forma clara diferentes perfis 

de organização dos horários de trabalho. Foi solicitado um número fixo de 5 clusters que 

obteve um silhouette measure of cohesion and separation de 0.5, indicando uma boa qualidade 

de seleção (Norusis, 2011), e já apresentou uma distinção mais evidente entre os clusters. 

Esta estrutura em 5 clusters já havia sido encontrada num estudo prévio realizado com parte 

da amostra (Martins, 2019). 

O cluster 1 (n = 109; 28.24%) foi denominado perfil Padronizado Fixo, uma vez que 

todos os sujeitos trabalham a tempo inteiro, em horário fixo, normal e diurno (n = 109; 

100%). O cluster 2 (n = 41; 10.62%) denomina-se perfil de trabalho a Tempo Parcial, já que 

todos os participantes trabalham a tempo parcial (n = 41; 100%), distribuindo-se em 

tipologias de horário diurno (n = 22; 53.65%), irregular (n = 21; 51.21%), misto (n = 19; 

46.34%) e em turnos fixos (n = 17; 41.50%). O cluster 3 (n = 96; 24.87%) denomina-se perfil 

Padronizado Irregular, tendo sujeitos a trabalhar em horário diurno (n = 96; 100%), a tempo 

inteiro (n = 95; 98.95%) e em horário normal (n = 61; 63.54%), salientando-se uma maioria 

a trabalhar sob um horário irregular (n = 61; 68.75%). O cluster 4 (n = 60; 15.54%) reflete 

um perfil de horário Padronizado Flexível, onde a totalidade dos sujeitos se encontra a 

trabalhar a tempo inteiro, sob um horário flexível, normal e diurno (n = 60, 100%). O cluster 

5 (n = 80; 20.73%) assemelha-se a um perfil de Horário Atípico, uma vez que os 

participantes trabalham a tempo inteiro (n = 80; 100%), em horário misto (n = 76; 95%), 

irregular (n = 55; 68.75%) e em turnos rotativos (n = 39; 48.75%). 

Verifica-se uma associação entre os clusters e a escolha do horário de trabalho, que 

indica que a escolha varia em função do tipo de horário (χ2(4, 386) = 20.98, p < .001). A 

análise de resíduos ajustados mencionados na Tabela D (Anexo), indica que no cluster 

Padronizado Fixo há menos trabalhadores que escolheram o seu horário do que o esperado. 

Em contraste, no cluster Padronizado Flexível, há mais trabalhadores que escolheram o seu 

horário do que o esperado. Na Tabela D (Anexo) estão detalhadas as diferenças entre os 

clusters a nível de características sociodemográficas e dimensões do contexto de trabalho. 
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3.1. Análise diferencial dos Clusters 

Foram analisadas as diferenças entre os clusters considerando as variáveis principais 

deste estudo (i.e., satisfação com o horário de trabalho, dimensões da recuperação e 

exaustão). Através das ANOVAs One-Way, verificaram-se diferenças significativas entre 

clusters no que diz respeito aos níveis de satisfação com o horário de trabalho (F(4, 381) = 

20.86, p < .001, η2 = .18) e à dimensão distanciamento psicológico (F(4, 380) = 3.12, p = 

.015, η2 = .03). As dimensões controlo (F(4, 381) = 1.00, p = .41, η2 = .01) e relaxamento 

(F(4, 380) = 1.98, p = .10, η2 = .02) não apresentaram diferenças significativas entre clusters. 

Ainda se verificaram diferenças entre clusters nos níveis de exaustão (F(4, 381) = 2.50, p = 

.042, η2 = .03).  

Relativamente à satisfação com o horário de trabalho (teste post-hoc Games-Howell), 

no horário Padronizado Flexível, os níveis são superiores quando comparados com o horário 

Padronizado Fixo, Tempo Parcial, Padronizado Irregular e Horário Atípico. Por sua vez, no 

horário Padronizado Fixo, além de se verificarem níveis inferiores quando comparados ao 

Padronizado Flexível, revelam-se níveis superiores em comparação ao Padronizado Irregular 

e ao Horário Atípico. Os níveis de satisfação no horário a Tempo Parcial são inferiores ao 

Padronizado Flexível e superiores ao Horário Atípico. Por último, os níveis de satisfação do 

horário Padronizado Irregular são superiores aos do Horário Atípico. No que diz respeito ao 

distanciamento psicológico (teste post-hoc Bonferroni), no horário Padronizado Irregular 

verificam-se valores inferiores quando comparados ao Tempo Parcial. Relativamente à 

exaustão (teste post-hoc LSD), os valores no horário Padronizado Irregular são superiores 

em relação Padronizado Fixo. Os níveis de exaustão no horário Tempo Parcial são inferiores 

aos do Padronizado Irregular e Horário Atípico. Os resultados estão especificados na Tabela 

1. 

Tabela 1  

Diferenças ente clusters nos níveis de satisfação com o horário, exaustão e dimensões da 

recuperação 

 Padronizado 

Fixoa 

Tempo 

Parcialb 

Padronizado 

Irregularc 

Padronizado 

Flexíveld 

Horário Atípicoe 

 M DP M DP M DP M DP M DP 

SH 3.75c,d,e 1.16 3.54d,e 1.05 3.29a,d,e 1.02 4.25a,b,c,e .82 2.69a,b,c,d 1.23 

Ex. 3.05c .63 2.94c,e .67 3.27a,b .76 3.21 .83 3.25b .77 

DP 2.94 1.10 3.22c .96 2.60b .97 2.94 1.06 2.94 1.02 

Cont. 3.70 .82 3.82 .89 3.55 .88 3.52 1.08 3.61 .93 

Rel. 3.43 .86 3.65 .97 3.18 1.03 3.36 1.01 3.23 .81 

Nota. SH = Satisfação com o horário; Ex. = Exaustão; DP = Distanciamento Psicológico; Cont. = 

Controlo; Rel. = Relaxamento 

Cada cluster encontra-se identificado com uma letra. As letras assinalam as diferenças entre clusters  
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4. Modelo de predição da exaustão 

 

A análise de regressão linear múltipla incluiu como variáveis preditoras as dimensões 

da variável recuperação, a satisfação com o horário, a escolha do horário de trabalho, o 

rendimento mensal e o número de horas de trabalho semanais, e como variável dependente 

a exaustão. Esta análise foi efetuada para cada cluster individualmente. 

O modelo de regressão é significativo em todos os clusters (Padronizado Fixo – F(9, 

85) = 9.69, p < .001, R = .71, R2
aj = .45; Tempo Parcial – F(9, 27) = 2.64, p = .02, R = .68, 

R2
aj = .29; Padronizado Irregular – F(9, 82) = 10.33, p < .001, R = .73, R2

aj = .48; Padronizado 

Flexível – F(9, 41) = 8.83, p < .001, R = .81, R2
aj = .59; Horário Atípico – F(9, 60) = 8.57, p 

< .001, R = .75, R2
aj = .50). Verifica-se que em todos os clusters, quanto mais elevados os 

níveis de satisfação com o horário, menores serão os níveis exaustão. Relativamente às 

dimensões da variável recuperação, verificam-se variações nos resultados em função do tipo 

de horário: maiores níveis de distanciamento psicológico predizem menores níveis de 

exaustão no horário Padronizado Fixo; maiores níveis de relaxamento predizem menores 

níveis de exaustão no horário Padronizado Fixo, Padronizado Irregular e Horário Atípico; e 

maiores níveis de controlo predizem menores níveis de exaustão no horário Padronizado 

Flexível. No horário Padronizado Flexível, elevado rendimento prediz maiores níveis de 

exaustão (B = .65,  = .37, t = 2.65, p = .01). Não se verificou um efeito preditor das variáveis 

escolha do horário de trabalho e do número de horas de trabalho semanais. 

Os resultados encontram-se especificados na Tabela C (Anexo). 

 

 

5. Análise do modelo de moderação 

 

5.1 Efeito moderador da Satisfação com o horário de trabalho entre a 

recuperação e a exaustão 

Este modelo incluiu a variável recuperação como preditora, a variável satisfação com 

o horário de trabalho enquanto moderadora, e a exaustão como variável dependente. 

 Verificou-se um efeito de interação significativo entre a recuperação e a satisfação 

com o horário de trabalho (β = -.09, t = -2.94, p = .004), representado na Figura 1, que 

significa que o aumento dos níveis de recuperação é acompanhado pela diminuição dos 

níveis de exaustão à medida que os níveis de satisfação com o horário de trabalho aumentam. 
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 5.1.1 Diferenças entre clusters. Este modelo foi testado para cada tipologia de horário 

- Padronizado Fixo, Tempo Parcial, Padronizado Irregular, Padronizado Flexível e Horário 

Atípico. No caso do Horário Atípico, verificou-se um efeito de interação significativo entre 

a recuperação e a satisfação com o horário de trabalho (β  = -.19, t = -2.26, p = .027), que 

significa que em níveis médios (b = -.39, t = -3.44, p = .001) e elevados (b = -.58, t = -3.37, 

p = .001) de Satisfação com o horário de trabalho, maiores níveis de recuperação predizem 

menores níveis de exaustão. Como representado na Figura 2, observou-se um efeito de 

interação significativo entre a dimensão do relaxamento e a satisfação com o horário de 

trabalho (β  = -.19, t = -2.89, p = .005), que indica que nos níveis médios (b = -.45, t = -5.4, 

p < .001) e elevados (b = -.64, t = -5.16, p < .001) de satisfação com o horário, maiores níveis 

de relaxamento predizem menores níveis de exaustão. Não se verificaram efeitos de 

interação significativos nos restantes clusters. 

 

Satisfação com o horário de trabalho 

Baixa 

Média 

Elevada 

Figura 2 

Efeito de interação entre o Relaxamento e a Satisfação com o Horário de Trabalho nos níveis de Exaustão 

no cluster Horário Atípico 
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Relaxamento 

Figura 1 

Efeito de interação entre a Recuperação e a Satisfação com o horário de trabalho nos níveis de Exaustão 

Recuperação 

Satisfação com o horário de trabalho 

Baixa 

Média 

Elevada 
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Discussão 

 

 

O presente estudo tinha como principal objetivo compreender que variáveis podem 

atenuar a relação entre o trabalho em horários atípicos e a exaustão, procurando, 

simultaneamente, adotar uma abordagem integrativa sobre as implicações deste tipo de 

horário. Neste sentido, procurou-se compreender como é que as experiências de recuperação 

do trabalho poderão desempenhar um papel na exaustão em função de diferentes tipologias 

de horário. Propunha-se ainda analisar, com um caráter exploratório, o modo como a 

satisfação com o horário de trabalho poderia moderar a relação entre as experiências de 

recuperação, e respetivas dimensões, e a exaustão. 

Foram identificados cinco perfis de horário – Padronizado Fixo, Tempo Parcial, 

Padronizado Irregular, Padronizado Flexível e Horário Atípico – importando analisar os 

resultados à luz das particularidades associadas a cada um. De modo geral, identificou-se 

que o horário Padronizado Irregular apresenta níveis superiores de exaustão em relação ao 

Padronizado Fixo e que os níveis de exaustão do horário Tempo Parcial são inferiores ao do 

Padronizado Irregular e do Horário Atípico, não se confirmando a hipótese 1. Os níveis de 

distanciamento psicológico são superiores na tipologia de horário Tempo Parcial em relação 

ao Padronizado Irregular. Os valores de satisfação com o horário de trabalho apresentam 

diferenças entre quase todas as tipologias de horário. Verificou-se ainda que valores elevados 

de satisfação com o horário predizem valores baixos de exaustão em todas as tipologias de 

horário; e que o efeito preditor das dimensões da variável recuperação nos níveis de exaustão 

varia em função do tipo de horário, confirmando parcialmente a hipótese 2. Por último, 

salientou-se o papel da satisfação com o horário de trabalho enquanto variável moderadora 

da relação entre a recuperação e a exaustão, confirmando a hipótese 3.1. Na análise de cada 

cluster individualmente, este efeito de moderação verifica-se apenas para o cluster Horário 

Atípico, confirmando parcialmente a hipótese 3.2. 

Os resultados encontrados para os trabalhadores do horário Padronizado Fixo 

poderão refletir características associadas à previsibilidade do horário e consequente 

facilitação da conciliação entre os domínios laboral e pessoal, considerando que cerca de 

metade destes trabalhadores tem filhos. Talvez por este motivo se verifiquem níveis elevados 

de satisfação com o mesmo, apenas abaixo dos do horário Padronizado Flexível. O 

distanciamento psicológico e o relaxamento podem ser dimensões mais evidentes neste 

horário, o que poderá explicar o seu efeito preditor nos baixos níveis de exaustão. 
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O cluster Tempo Parcial apresenta características muito particulares, já que é aquele 

onde a média de idade é inferior (M = 27.56) e também o único onde mais de metade dos 

participantes aufere menos de 600€ mensalmente. Em contrapartida, cerca de metade afirma 

ter escolhido este horário, o que poderá indicar, por exemplo, que este é procurado por 

facilitar a conciliação com outros investimentos, nomeadamente no domínio académico. É 

então de esperar que a exaustão nesta tipologia seja inferior em relação aos horários Irregular 

e Atípico. A ausência de um efeito preditor das dimensões da recuperação nos níveis de 

exaustão pode ainda dever-se ao facto de ser o horário com menor número de horas de 

trabalho e, por isso, a necessidade de recuperação ser também inferior. 

Considerando as características de um horário Irregular (i.e., variações frequentes de 

horário nem sempre previstas), onde a perceção de controlo e o estabelecimento de fronteiras 

entre as dimensões profissional e pessoal se podem encontrar comprometidos (Zijlstra & 

Sonnentag, 2006), justifica-se o facto de os níveis de exaustão serem superiores em 

comparação a um horário Fixo (i.e., horário sem variações) e que, entre todas as tipologias 

de horário, os níveis de satisfação sejam apenas superiores aos do Horário Atípico. Estes 

resultados poderão também sustentar-se no facto de cerca de metade dos trabalhadores terem 

filhos e este tipo de horário não facilitar a conciliação com o domínio familiar. Ainda assim, 

quanto mais elevados os níveis de relaxamento, mais baixos serão os níveis de exaustão, o 

que parece indiciar a adesão a este mecanismo de recuperação por parte deste grupo de 

trabalhadores. Efetivamente, a capacidade de relaxar está associada à diminuição da ativação 

do sistema nervoso simpático (Sonnentag et al., 2017), pelo que se estes trabalhadores estão 

sujeitos a maior tensão fisiológica decorrente de variações inesperadas e frequentes do seu 

horário, este mecanismo de adaptação poderá ganhar maior relevância. 

Por comparação às restantes tipologias de horário, o Padronizado Flexível é o que 

apresenta maiores níveis de satisfação e, simultaneamente, o único cluster onde mais de 

metade dos trabalhadores afirma ter escolhido o seu horário. Este resultado pode ser 

explicado pelo facto de a perceção de controlo, associada ao conceito de flexibilidade, 

atenuar efeitos negativos que poderiam advir da variabilidade horária (Bohle, 2016). De 

facto, maiores níveis de Controlo são preditores de menores níveis de exaustão apenas neste 

tipo de horário. Neste cluster encontramos um número elevado de trabalhadores com filhos, 

podendo-se ainda assumir que esta estrutura de horário facilita a conciliação com 

responsabilidades familiares. Adicionalmente, este cluster carateriza-se por salários e 

habilitações literárias mais elevados, o que pode indiciar que estejam aqui representados 

mais trabalhadores com posições de maior responsabilidade e/ou chefia. 
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Por último, apesar do Horário Atípico ser aquele onde os níveis de satisfação são 

mais baixos, tal como encontrado por Prata e Silva (2013), apenas foram identificadas 

diferenças nos níveis de exaustão em relação ao Tempo Parcial, não confirmando a hipótese 

1. Também se verificou nesta tipologia que maiores níveis de relaxamento predizem menores 

níveis de exaustão e ainda que este efeito é moderado pela satisfação com o horário. As 

características deste horário fornecem um enquadramento para os resultados encontrados, 

essencialmente para a predominância da dimensão do relaxamento. Um dos efeitos do 

trabalho por turnos e noturno é a fadiga (Dall’Ora et al., 2016), possivelmente associada à 

disrupção dos ritmos circadianos e da privação de sono (Bolino et al., 2020). Para indivíduos 

a laborar sobre este tipo de horário, além de ser importante que estejam satisfeitos com o 

mesmo, a capacidade de recuperarem as suas energias através da diminuição dos níveis de 

ativação fisiológica poderá ser de elevada importância para que se possam prevenir 

consequências negativas como a exaustão. Este resultado é reforçado pelo facto de elevados 

níveis de burnout se associarem à insatisfação com o horário por turnos e à perceção de 

elevado impacto do mesmo na vida pessoal, em comparação com trabalhadores que não 

laboram por turnos (Hulsegge et al., 2020).  

Salienta-se o efeito preditor da satisfação nos níveis de exaustão para todos os tipos 

de horário, bem como o seu efeito moderador da relação entre a recuperação e a exaustão no 

total da amostra. Especificamente, verificou-se que, quanto mais elevados os níveis de 

satisfação com o horário, mais elevados serão os níveis de recuperação e, consequentemente, 

menores os níveis de exaustão. Conceptualizando a satisfação com o horário enquanto 

preditora da satisfação com a conciliação trabalho-família (Matilla-Santander et al., 2017), 

percebe-se que a recuperação das exigências do trabalho, processo que deverá ocorrer já fora 

deste contexto, é facilitada quando o indivíduo aprecia o seu horário como facilitador da 

conciliação entre ambas as dimensões. Este resultado esclarece sobre o facto de os tipos de 

horário poderem não estar intrinsecamente relacionados com níveis de exaustão, mediante a 

presença de variáveis que facilitem a sua adaptação. 

É ainda importante discutir-se a relevância de serem analisadas outras variáveis que 

permitam adotar uma visão mais compreensiva do modo como características relacionadas 

com o trabalho se poderão constituir como um fator de risco ao desenvolvimento de 

exaustão. O tipo e direção de interação entre trabalho e família poderão ser variáveis a 

considerar, já que quanto maior a perceção de que o trabalho impacta negativamente a vida 

pessoal do indivíduo, mais elevados serão os níveis de burnout (Innstrand et al., 2008). Do 

mesmo modo, a ausência de diferenças nas dimensões da recuperação entre as restantes 
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tipologias de horário poderá dever-se ao facto de esta ser uma variável influenciada por um 

conjunto de fatores relacionados com os contextos de trabalho e pessoal (e.g., número de 

horas de trabalho, realização de trabalho fora do horário acordado, características do núcleo 

familiar), transcendendo as características do horário. 

Em suma, os resultados do presente estudo indicam que a tipologia do horário 

influencia a satisfação com o mesmo, verificando-se também esta influência na dimensão do 

distanciamento psicológico e nos níveis de exaustão, apesar de uma forma não tão evidente. 

As experiências de recuperação são uma variável de relevância para a prevenção da exaustão 

em todos os tipos de horário, evidenciando-se também um papel importante da satisfação 

com o horário na relação entre a recuperação e a exaustão. 

 

 

1. Limitações e indicações para futura investigação 

 

Este estudo tem algumas limitações a ter em conta. Primeiro, o facto de o construto 

da satisfação com o horário de trabalho ter sido avaliado com um único item pode não 

permitir inferir com precisão aspetos relevantes da dimensão da satisfação. Verifica-se ainda 

uma diferença acentuada no número de sujeitos em alguns clusters (e.g., Padronizado Fixo 

– n = 109; Tempo Parcial – n = 41), o que limita comparações e modelos mais complexos, 

pelo que em investigações futuras poderá ser interessante procurar colmatar esta 

discrepância. Por último, dada a natureza transversal deste estudo, não é possível inferir a 

causalidade das trajetórias, limitação que poderá ser colmatada com um estudo de caráter 

longitudinal. 

Em estudos futuros que pretendam analisar o efeito dos horários de trabalho nos 

níveis de exaustão, deverão ser consideradas variáveis que sejam indicativas do modo como 

o indivíduo perceciona o impacto dessa característica do seu trabalho (e.g., tipo e direção da 

interação entre trabalho e família; constituição do núcleo familiar; rendimento; satisfação 

com o horário). 

 

 

2. Implicações 

 

Apesar das suas limitações, o presente estudo apresenta importantes contributos para 

a compreensão de variáveis que facilitam a adaptação de indivíduos a trabalhar em horários 
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atípicos, fornecendo, simultaneamente, uma perspetiva compreensiva que inclui o trabalho 

em outras tipologias de horário. Neste sentido, permite ir além da literatura que tem vindo a 

salientar os fatores de risco associados a estas características do trabalho, aproximando-se 

de uma visão mais positiva que reflete o modo como o trabalhador se pode adaptar a estes 

fatores e prevenir as suas possíveis consequências negativas, como níveis elevados de 

exaustão. 

A nível teórico, foi possível ir ao encontro de algumas lacunas, nomeadamente a 

necessidade de analisar variáveis que influenciam a relação entre horários atípicos e as suas 

possíveis consequências (Bolino et al., 2020; Merkus et al., 2015), esclarecendo-se o papel 

das experiências de recuperação do trabalho e a sua relação com a satisfação com o horário 

de trabalho. Os resultados deste estudo parecem alinhar-se com a literatura que evidencia o 

importante papel da recuperação na adaptação a diversas exigências laborais (Sonnentag et 

al., 2017), acrescentando-se agora os horários atípicos. Além disso, foi possível 

conceptualizar estas variáveis enquanto possíveis recursos, o que se constitui como um 

importante acrescento à literatura tendo em conta que a literatura existente as referia 

enquanto variáveis particularmente comprometidas neste tipo de horário (e.g., Radstaak, 

2014; Silva et al., 2014). 

Do ponto de vista prático, este estudo sensibiliza para a relevância de serem 

consideradas as particularidades associadas a cada tipo de horário e o seu impacto no 

trabalhador, salientando-se a importância das experiências de recuperação e da satisfação 

com o horário na adaptação do indivíduo. No que diz respeito aos trabalhadores em horários 

atípicos, é também importante avaliar em que medida esse horário é compatível com a sua 

vida pessoal e familiar, apoiando-o a encontrar estratégias que facilitem esta conciliação. 

Em último caso, este fator poderá ter um impacto nos seus níveis de satisfação com o horário, 

colocando-se em causa as suas experiências de recuperação. De forma complementar, no 

contexto organizacional, será importante aprimorar e implementar políticas que facilitem a 

conciliação entre a esfera profissional e pessoal do trabalhador, em particular no caso do 

trabalho em horários atípicos (Taiji & Mills, 2020).  

Este estudo deixa a importante mensagem de que, para se prevenirem consequências 

negativas associadas ao horário laboral, é crucial que os trabalhadores tenham condições 

para poderem recuperar das exigências do seu trabalho. E, mais especificamente no que diz 

respeito aos horários atípicos, que devemos também debruçar a nossa atenção sobre a 

satisfação com o horário, uma vez que é um fator essencial para facilitar a sua adaptação às 

exigências levantadas pelas características específicas do mesmo.  
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Anexos 

Tabela A 

Características sociodemográficas da amostra 

 

 

 

  

 % 

Estado civil  

Casado 41.7 

Solteiro 32.9 

União de Facto 9.1 

Divorciado 6.0 

Habilitações Literárias  

1º Ciclo 0.5 

2º Ciclo 0.3 

3º Ciclo 3.4 

Ensino Secundário 27.7 

Licenciatura 47.4 

Mestrado 19.2 

Doutoramento 1.6 

Ter filhos (sim) 48.2 

Rendimento Mensal  

Menos de 600€ 13.2 

Entre 600€ e 1200€ 58.3 

Entre 1200€ e 1800€ 19.2 

Entre 1800€ e 2400€ 5.2 

Mais de 2400€ 4.1 
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 *p < .05 **p < .01 ***p < .001 

 *p < .05 **p < .01 ***p < .001 

Tabela B 

Estatísticas Descritivas e Correlações de Pearson e Spearman 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Exaustão -        

2. Recuperação (global) -.49*** -       

3. Distanciamento Psicológico -.27*** .77*** -      

4. Relaxamento -.55*** .86*** .49*** -     

5. Controlo -.39*** .79*** .33***  -    

6. Satisfação com o Horário -.54*** .24*** .08 .28*** .25*** -   

7. Rendimento Mensal -.08 -.06 -.05 -.00 -.05 .13** -  

8. Horas de trabalho semanais .12* -.13* -.11* -.11 -.10 -.16** .21*** - 

Média 3.16 3.29 2.89 3.36 3.63 3.47 - 38.38 

Desvio-Padrão 0.74 0.78 1.04 0.94 0.91 1.19 - 13.44 

 

 

Tabela C  

Modelo de Regressão Linear Múltipla de cada cluster 

 Clusters Distanciamento Relaxamento Controlo Satisfação Horário 

 B  t B  t B  t B  t 

Padronizado Fixo -.11 -.20 -2.04* -.23 -.32 -2.94** .11 .14 1.40 -.31 -.55 -6.45*** 

Tempo Parcial -.21 -.32 -1.87 -.13 -.18 -.78 -.01 -.01 -.03 -.24 -.37 -2.09* 

Padronizado Irregular -.04 -.05 -.50 -.28 -.38 -3.06** .02 .02 .19 -.35 -.46 -5.27*** 

Padronizado Flexível -.05 -.06 -.51 -.18 -.22 -1.22 -.29 -.38 -2.18* -.35 -.36 -3.42** 

Horário Atípico .07 .09 .97 -.32 -.35 -2.70** -.30 -.04 -.30 -.34 -.53 -5.04*** 
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Nota. Cada cluster encontra-se identificado com uma letra. As letras assinalam as diferenças entre clusters 

Os valores a negrito indicam que os resíduos ajustados são superiores a 1.96 e a negrito sublinhado que são superiores a -1.96, i.e., existem mais (menos) 

casos nessa célula do que o esperado caso as variáveis fossem independentes 
*p < .05 **p < .001 

 Padronizado Fixoa  

 (n = 109) 

Tempo Parcialb  

(n = 41) 

Padronizado Irregularc  

(n = 96) 

Padronizado Flexíveld 

 (n = 60) 

Horário Atípicoe 

(n = 80) 

 M DP % M DP % M DP % M DP % M DP % 

Sexo                

Masculino   21.1   22.0   27.1   31.7   27.5 

Feminino   78.9   78.0   72.9   68.3   72.5 

Idade  37.4b 10.9  27.6a,c,d,e 7.21  36.4b 10.5  40.8b,e 9.6  33.6b,d 10  

Ter Filhos (sim)**   53.2   19.5   53.1   65.0   37.5 

Habilitações Literárias*                

1º Ciclo   -   -   -   -   2.5 

2º Ciclo   -   -   -   -   1.3 

3º Ciclo   3.7   -   2.1   5.0   5.0 

Ensino Secundário   33.9   29.3   21.9   10.0   38.8 

Licenciatura   42.2   46.3   51.0   63.3   38.8 

Mestrado   18.3   22.0   24.0   20.0   12.5 

Doutoramento   1.8   2.4   1.0   1.7   1.3 

Total de horas de trabalho semanais 37.4b 11.1  28.3a,c,d,e 14.5  41.0b 15.0  37.0b 8.9  42.6b 13.6  

Rendimento Mensal Líquido**                

Menos de 600€   5.5   58.5   12.5   3.3   8.8 

Entre 600€ e 1200€   72.5   34.1   50.0   43.3   72.5 

Entre 1200€ e 1800€   16.5   2.4   19.8   41.7   13.8 

Mais de 1800€   5.5   4.9   17.7   11.7   5.0 

Escolha do horário trabalho (sim)**   25.7    48.8    39.6    56.7    28.8  

Tabela D 

 

Análise diferencial dos clusters em variáveis sociodemográficas e do contexto de trabalho 


