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Perante um contexto socioeconómico marcado pela 

globalização, rápida evolução tecnológica, competi-

tividade e grande flexibilidade de emprego, assiste-

se à proliferação de novos riscos laborais, de natu-

reza psicossocial, especificamente o Stresse rela-

cionado com o Trabalho. 

 

Segundo um recente Relatório— Riscos psicosso-

ciais na Europa – Prevalência e estratégias 

para a prevenção - publicado pela Agência Euro-

peia SST, no âmbito Campanha Europeia «Locais 

de trabalho saudáveis contribuem para a gestão do 

stresse», um quarto dos trabalhadores euro-

peus afirma sentir sempre ou quase sempre 

stresse no trabalho e uma proporção idêntica 

afirma que o trabalho afeta negativamente a 

sua saúde.  

 

Os riscos psicossociais — por exemplo, tarefas 

monótonas, volume de trabalho excessivo, prazos 

apertados, dificuldade em conciliar a vida profissio-

nal com a vida privada, violência e assédio por par-

te do público ou de colegas — contribuem para o 

stresse relacionado com o trabalho.  

 

Por esta razão dedicamos este número ao Stresse 

Relacionado com o Trabalho. 

 

Ainda mais, quando se encontra a decorrer a referi-

da Campanha Europeia sobre a Gestão do 

Stresse e dos Riscos Psicossociais (2014-

2015), a qual, necessariamente merece destaque 

nesta publicação.  
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https://osha.europa.eu/en/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
http://www.ugt.pt/site/index.php
sst.ugt.blogspot.com
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Segundo os dados publicados no Site da ACT perderam a vida, no decorrer deste ano,  

vida  91 Trabalhadores.  

 

Nota: As estatísticas sobre acidentes de trabalho, aqui apresentadas, referem-se apenas aos aci-

dentes de trabalho mortais objeto de ação inspetiva no âmbito da atuação da ACT. 

 

Ultima Atualização Estatística: 11 de novembro de 2014.  

F 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ACT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceda ao nosso Blog em: 

http://sst-ugt.blogspot.pt/ 

Tipo de acidente 2014 

Nas instalações 85 

In itinere 9 

Em viagem, transporte 
ou circulação 

16 

Total 110 

Nota:  
 

De acordo com informação 

publicada no site da ACT, no 

ano passado registaram-se 

141 acidentes de trabalho 

mortais, menos oito do que 

no ano anterior e, este ano, 

até à data assinalada, regis-

taram-se 110 casos. 

http://sst-ugt.blogspot.pt/
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tvfybumo86mnmM&tbnid=TJFWsrdDR2jrCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbestrabalho.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fmaquinas-agricolas-travar-os-acidentes.html&ei=R7P0UoueIYWk0QWq9YCQCw&
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1 - O que são riscos psicossociais? 

Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do tra-

balho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos 

negativos a nível psicológico, físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, 

esgotamento ou depressão. Seguem alguns exemplos de condições de trabalho conducen-

tes a riscos psicossociais: 

cargas de trabalho excessivas; 

exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções; 

falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de contro-

lo sobre a forma como executa o trabalho; 

má gestão de mudanças organizacionais, insegurança laboral; 

 comunicação ineficaz, falta de apoio da parte de chefias e colegas; 

 assédio psicológico ou sexual, violência de terceiros. 

 

2 - O que se entende por Stresse relacionado com o Trabalho? 

De uma maneira geral o conceito de stresse é utilizado quando as exigências colocadas 

pelo ambiente de trabalho excedem a capacidade dos trabalhadores as suportarem ou con-

trolarem. Significa, pois, que o trabalhador não se encontra em condições de responder efi-

cazmente e adequadamente aos estímulos provenientes do seu ambiente de trabalho, origi-

nando uma situação de desgaste físico e psicológico.  

Continuação... 

 

Os fatores psicossociais e o stresse relacionado com o trabalho são dos riscos profis-

sionais que, na atualidade, maiores desafios apresentam em matéria de segurança e 

saúde no trabalho.  

Os riscos psicossociais e, em particular o Stresse, têm um impacto significativo na 

saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, nas organizações e nas economias nacio-

nais.  

De acordo com informação da Agência Europeia para a SST, cerca de metade dos/as 

trabalhadores/as europeus considera o stresse uma situação comum no local de tra-

balho, que contribui para cerca de 50% dos dias de trabalho perdidos.  



O stresse laboral representa, pois, uma reação emocional fortemente negativa rela-

tivamente às condições de trabalho.  

 

Nesta medida, stresse no trabalho pode ser definido como um conjunto de reações 

emocionais, cognitivas, comportamentais e fisiológicas a aspetos adversos e preju-

diciais do ambiente de trabalho. É um estado caraterizado por níveis elevados de 

perturbação, ansiedade e excitação, frequentemente acompanhado de sentimentos 

de incapacidade. 

 

O stresse não é uma doença, no entanto, quando se verifica de uma forma intensa e 

permanente no tempo pode dar origem ao surgimento de problemas de saúde men-

tal e físicos bastante graves.  

 

É, pois, potencialmente causador de doenças quando as exigências do ambiente de 

trabalho são elevadas e a influência do trabalhador nas suas condições de trabalho é 

reduzida, quando a recompensa dada ao trabalhador em termos de remuneração é 

insuficiente, quando a progressão na carreira não corresponde ao esforço individual 

empreendido, quando o apoio dado pelos colegas e superiores é insuficiente, etc.  

 

3 - Porquê ocorrem problemas relacionados com o Stresse no Trabalho? 

 

O número de trabalhadores e trabalhadoras que sofrem de doenças relacionadas 

com o stresse causado ou agravado pelo trabalho tende a aumentar. O mundo do 

trabalho encontra-se em permanente transformação, exigindo cada vez mais dos 

trabalhadores, devido a diversos fatores, como sendo a maior necessidade de flexi-

bilidade em termos de funções e competências, ao crescente recurso a contratos a 

termo certo, à crescente precariedade de emprego e à intensificação do trabalho 

com maior carga de trabalho e maior pressão e a um deficiente equilíbrio entre vida 

profissional e pessoal. 
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4 - Qual é a dimensão do problema? 

 

O stresse é o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho mais referido na Euro-

pa. Uma sondagem de opinião de âmbito europeu conduzida pela EU-OSHA concluiu que mais 

de metade dos trabalhadores considerava o stresse como uma situação comum no local de 

trabalho.  

 

As causas mais comuns do stresse relacionado com o trabalho referidas foram a reorganização 

do trabalho e a insegurança de emprego (indicadas por cerca de 7 em cada 10 inquiridos), 

acréscimo das horas de trabalho, carga de trabalho excessiva, assédio ou intimidação no local 

de trabalho (cerca de 6 em cada 10 inquiridos). A mesma sondagem demonstrou que cerca de 

4 em cada 10 trabalhadores consideram que o stresse não é tratado de forma adequada no 

local de trabalho. 

 

No mais abrangente Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes 

(ESENER), cerca de 8 em cada 10 dirigentes europeus manifestaram preocupação com o 

stresse nos respetivos locais de trabalho; todavia, menos de 30% admitiram ter implementa-

do procedimentos para lidar com os riscos psicossociais.  

 

O inquérito também concluiu que quase metade das entidades empregadoras considera que 

os riscos psicossociais são mais difíceis de gerir do que os riscos "tradicionais" ou mais óbvios 

de segurança e saúde no trabalho. 

 

 

https://osha.europa.eu/pt/safety-health-in-figures
https://osha.europa.eu/pt/esener-enterprise-survey
https://osha.europa.eu/pt/esener-enterprise-survey
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Fonte: FACTS n.º 8 – Stresse no Trabalho – Síntese de um relatório da Agência – Agência Europeia para 

a Segurança e Saúde no Trabalho.  

Cont.  

 

5 - Quais os Fatores de Stresse relacionados com o Trabalho? 

 Categoria Fatores de risco /Contexto de Trabalho 

 

  

Cultura da organização 

  

Comunicação deficiente; 
Falta de apoio para a resolução de problemas; 
Falta de definição de objetivos. 
  

  

Papel na organização 

  

Ambiguidade e conflito de papéis; 
Imprecisão na definição das responsabilidades. 
  

  

Desenvolvimento da carreira 

  

Estagnação e incerteza na carreira; 
Promoção insuficiente ou acima das capacidades; 
Insegurança no trabalho. 
  

  

Decisão/ Controlo sobre o trabalho 

  

Participação insuficiente na tomada de decisões; 
Falta de controlo sobre o trabalho. 
  

  

  

Relações interpessoais 

  

Isolamento social; 
Conflitos pessoais; 
Mau relacionamento com a chefia; 
Assédio moral e sexual; 
Falta de apoio por parte de colegas e gestores. 

  

  

  

Relações entre vida privada - trabalho 

  

Exigências contraditórias entre trabalho e vida 
privada; 
Apoio insuficiente na família; 
 Dificuldades de conciliação entre vida familiar e 
laboral. 
  

  

 Categoria 

  

Fatores de Risco/ Conteúdo do Trabalho 

 

  

Ambiente de trabalho e equipamento de traba-

lho 

  

Problemas respeitantes à fiabilidade, disponibili-
dade, adaptação e manutenção dos equipamen-
tos de trabalho. 

  

Conceção das tarefas 

Falta de variedade ou ciclos de trabalho curtos; 
Trabalho fragmentado ou menos. 

  

  

  

Volume / cadência de trabalho 

Sobrecarga de trabalho ou quantidade de trabalho 
insuficiente; 
Falta de controlo sobre a cadência; 
Altos níveis de pressão relativamente aos prazos a 
cumprir. 
  

  

Horários de trabalho 

Trabalho por turnos, horários rígidos, horas impre-
visíveis, períodos longos ou fora do normal. 
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6 - Quais os efeitos e as consequências do Stresse relacionado com o Trabalho? 

  

Organização 

  

Trabalhador 

  

  
Participação 

  
- Absentismo, nível elevado de rotação do pessoal 
desrespeito pelo horário de trabalho, problemas 
disciplinares, assédio, comunicação agressiva, 
isolamento 
  

  
Comportamento 
  

Consumo excessivo de tabaco, álcool ou drogas, 
violência, assédio moral. 

  
Desempenho 

  
Diminuição da produção ou da qualidade do pro-
duto ou do serviço prestado, acidentes de traba-
lho, deficiente tomada de decisões, erros persis-
tentes 
  

  
Psicológico 

Transtorno do sono, ansiedade, depressão, 
impossibilidade de concentração, irritabilidade, 
problemas no relacionamento familiar, esgotamen-
to nervoso. 

  
Custos 
  

Despesas maiores com compensações ou despe-
sas de saúde mais elevadas, recurso aos serviços 
de saúde 

  
Saúde 

  
Problemas lombares, problemas cardíacos, úlce-
ras pépticas, hipertensão arterial, sistema imuno-
lógico em crise. 
  

Fonte 

FACTS n.º 22  – Stresse Relacionado com  Trabalho – Agência Europeia para a Segu-

rança e Saúde no Trabalho 

 

7 - Como prevenir e gerir o Stresse relacionado com o Trabalho? 

A prevenção do stresse no trabalho pode conseguir-se através de alterações organizacionais, 

tais como: 

 

- Conceder ao trabalhador o tempo necessário para realizar uma tarefa de forma satisfató-

ria; 

 

- Fornecer ao trabalhador uma discrição clara das suas obrigações; 

 

- Recompensar o trabalhador pelo bom desempenho das suas tarefas; 

 

- Estabelecer formas dos trabalhadores darem voz às suas queixas; 

 

- Clarificar os objetivos da organização e, sempre que possível, adaptá-los aos objetivos e 

valores do trabalhador; 

 
Cont.  
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- Promover o controlo relativamente ao seu trabalho; 

- Fomentar a tolerância, a segurança e a justiça no trabalho; 

- Definição de horários de trabalho por forma a evitar conflitos entre as exigências e as respon-

sabilidades não relacionadas com o trabalho; 

- Permitir aos trabalhadores tomarem parte nas decisões ou ações que afetem o seu trabalho; 

- Definição clara e objetiva das funções e responsabilidades; 

- Criação de oportunidades para a interação social; 

- Evitar ambiguidades em questões de segurança do emprego e progressão na carreira; 

- Promover a aprendizagem ao longo da vida e a empregabilidade; 

- Permitir que os trabalhadores participem nos processos de mudança. 

 

8 - Que recursos existem disponíveis por forma a prevenir e gerir o Stresse relaciona-

do com o Trabalho? 

No âmbito da campanha Europeia sobre SST que se encontra a decorrer - Locais de trabalho 

saudáveis contribuem para a gestão do stresse - encontram-se disponíveis um conjunto de 

ferramentas e outros recursos, entre eles um guia prático para a gestão do stresse no trabalho 

que inclui informações sobre o stresse relacionado com o trabalho e os riscos psicossociais, a 

fim de promover a consciência, a compreensão e a gestão destas questões no local de trabalho. 

 

 

 

 

 

Poderá, ainda, consultar o site da Agência Europeia para a SST , onde encontrará igualmente 

muita informação sobre este risco psicossocial.  

https://osha.europa.eu/pt/topics/stress/index_html
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Assédio Moral em Instituições de Saúde - Estudo em ambiente hospitalar 

 

A Investigadora, Ana Verdasca, encontra-se a realizar um trabalho na área do Assédio Moral no local 

de trabalho. O objetivo é contribuir para um maior nível de consciencialização relativamente a este 

risco laboral de natureza psicossocial, sendo que para isso é solicitado o preenchimento e a divulga-

ção de um questionário, principal instrumento de pesquisa deste projeto de investigação, que estará 

disponível até final de dezembro de 2014,  

 

Embora noutros países europeus a temática do Assédio Moral no Local de Trabalho seja uma rea-

lidade consideravelmente divulgada, existindo não só legislação específica mas ainda apoios gover-

namentais no âmbito de programas de intervenção destinados a reduzir os riscos da sua ocorrência, 

em Portugal tem permanecido praticamente ignorada até à data.  

 

Aceda ao questionário Aqui. 

 

 

Estudo - Determinar o interesse económico da segurança e saúde no trabalho 

 

Um novo trabalho de investigação, realizado pela OSHA, analisa a bibliografia existente sobre as 

avaliações custo-benefício da SST nas pequenas e as médias empresas (PME), apresentando 13 

novos estudos de caso sobre intervenções nestas empresas.  

 

Estas análises mostram que uma boa gestão da SST pode trazer importantes benefícios 

financeiros. 

 

Aceda ao Relatório Aqui.  

 

Aceda à Síntese Aqui. 

 

Aceda à Apresentação do Relatório Aqui. 

 

 

Estudos  

http://assediomoralonline.com/?load=info&item=questionario
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/summary-the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/resources/the-business-case-for-safety-and-health-at-work/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
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Campanhas de Prevenção Campanhas de Prevenção   

 

Campanha Nacional Contra o Trabalho Não Declarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ACT lançou uma Campanha Nacional Contra o Trabalho Não Declarado. 

 

O Trabalho Não Declarado em Portugal representava cerca de 19,4% do Produto Interno 

Bruto (PIB) em 2013, acima da média europeia de 18,4%, segundo dados ontem divulgados 

pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). O Trabalho Não Declarado tem efeitos 

económicos e sociais com impacto na economia nacional, na medida em que diminui as receitas 

fiscais e da segurança social. 

 

As consequências do Trabalho Não Declarado impõem a necessidade de sensibilizar e conscien-

cializar a opinião pública, em geral, e os trabalhadores e empregadores, em particular, quanto aos 

seus riscos e aos efeitos positivos da declaração de todos os contratos celebrados e pagamento 

integral das contribuições e impostos, nomeadamente na atual conjuntura nacional e europeia, 

objetivando a formação de uma consciência social contrária ao trabalho não declarado. 

 

O Trabalho Digno em todos os locais de trabalho, enquanto conceito agregador de princípios fun-

damentais no trabalho e no emprego, constitui um dos eixos estratégicos da atividade inspetiva da 

ACT, no qual se salienta o seu contributo para a proteção de direitos e garantias, incluindo a uni-

versalidade de proteção social a todos os trabalhadores, o que justifica um especial enfoque na 

problemática do trabalho não declarado. 

 

Com a Campanha pretende agregar-se vontades e sinergias com os parceiros sociais e institucio-

nais, gerando um efeito multiplicador no combate a este fenómeno, potenciando exponencialmente 

na sociedade portuguesa a intenção comum em reduzir e combater o Trabalho Não Declarado.  

Continuação na página seguinte….. 
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É objetivo da presente Campanha contribuir para a passagem de um número significativo de situa-

ções para o mercado de trabalho formal e regular, através de: 

•ações de informação e sensibilização, em articulação com parceiros sociais e institucionais; 

•identificação e intervenção sobre os fenómenos existentes por via da ação inspetiva pela ACT, em 

articulação com parceiros institucionais com competências inspetivas. 

 

A UGT na qualidade de Parceiro Social é parceira desta Campanha, tendo participado na sua defini-

ção, bem como no seu desenvolvimento. 

 

Consulte o Programa Enquadrador 

Consulte os materiais da Campanha Aqui. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Relembramos que se encontra a decorrer uma nova Campanha Europeia SST «Locais de trabalho 

saudáveis contribuem para a gestão do stresse».  

 

A recente sondagem de opinião pan-europeia da EU-OSHA revelou que 51 % dos trabalhadores con-

sideram habitual o stresse relacionado com o trabalho no seu local de trabalho e que 4 em cada 10 

trabalhadores consideram que o stresse não é corretamente abordado na sua organização. Verifica-

se, pois, que a prevalência do stresse relacionado com o trabalho na Europa é alarmante.  Contudo, 

os trabalhadores e os empregadores podem, em conjunto, gerir e prevenir com êxito o stresse rela-

cionado com o trabalho e os riscos psicossociais. 

 

Os riscos psicossociais, entre eles o stresse relacionado com o trabalho e o assédio moral, ocorrem 

em todos os locais de trabalho, mas, mesmo com recursos limitados, podem ser avaliados e geridos 

com êxito. A presente campanha presta, pois, apoio e orientação aos trabalhadores e empregadores 

na gestão do stresse e dos riscos psicossociais relacionados com o trabalho, e promove a utilização 

de ferramentas práticas e de simples utilização para facilitar esse processo. 

 

Campanha Europeia 2014-2015 - Gestão do Stresse e dos Riscos Psicossociais no 

Trabalho 

Os riscos psicossociais podem ocorrer em 

qualquer local de trabalho, e a qualidade de 

qualquer local de trabalho está 

significativamente associada ao nível de 

stresse a que os trabalhadores estão 

sujeitos. 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/campanhas/Trabalho%20Não%20Declarado/Documents/Programa_Enquadrador.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/campanhas/Trabalho%20Não%20Declarado/Instrumentos/Paginas/default.aspx
https://osha.europa.eu/pt/teaser/healthy-workplaces-campaign-2014-2015-the-countdown-begins
https://osha.europa.eu/pt/teaser/healthy-workplaces-campaign-2014-2015-the-countdown-begins

