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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O quinto Produto Intelectual (PI) do projeto WELLy visa desenvolver um Manual para 

Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho, bem como um kit com diferentes ferramentas 

práticas e conteúdos para completar a informação disponível no Manual. 

Estes conteúdos serão dirigidos a dois grupos distintos: 

1. Investigadores e especialistas em Ensino e Formação Profissional (EFP) que lidam 

com questões relacionadas com as condições dos locais de trabalho e o bem-estar 

dos funcionários. 

2. Profissionais ativos na gestão de RH, empregadores e gestores, bem como às 

pessoas que se pretendem tornar Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho. 

Como resultado, este documento é constituído por duas secções diferentes e interligadas: 

• Manual para Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho; 

• Kit de Ferramentas para Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho, em Anexo. 

Na primeira secção, desenvolvem-se conteúdos necessários à implementação da figura 

do/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho de acordo com o perfil profissional certificado a 

nível europeu, conforme estabelecido no último Produto Intelectual (PI4) do projeto 

WELLy .  

Assim, o Manual será dividido nas seguintes unidades: 

• Introdução ao Manual para Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho para a 

implementação prática de medidas de prevenção e combate do stress no trabalho. 

• Unidade 1 Promover uma abordagem holística e pró-ativa para gerir questões de 

saúde e bem-estar no trabalho 

• Unidade 2 Fomentar o trabalho em equipa dos profissionais de segurança e 

saúde no trabalho, a melhoria o desempenho dos colaboradores e a diminuição 

de doenças e do absentismo. 

• Unidade 3 Estratégias para gerir questões relacionadas com a saúde mental no 

local de trabalho 

• Referências 

 

Na segunda secção, a atenção foi direcionada para as ferramentas práticas e atividades 

úteis para o/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho de forma a fornecer uma abordagem 

prática e funcional da função a desempenhar na empresa, com o objetivo de prevenir e 

combater o stress no trabalho. Por esse motivo, será fornecida em anexo uma lista de 

materiais úteis associados a cada uma das unidades do Manual. 
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Parceiros 

 

FOS- Fakulteta za organizacijske študije 

v Novem mestu (Eslovénia) 

www.fos-unm.si 

  

SINERGIE - Sinergie Società Consortile a 

Responsabilità Limitata (Itália) 

www.sinergie-italia.com 

  

DRPDNM - Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto 

(Eslovénia) 

www.nevladnik.info/si 

  

PSYCHO - Psychometrics S.r.l. (Itália) 

www.psychometrics.it  

  

 

Instituto Universitário de Lisboa 

(Portugal) 

 

www.iscte.pt  

 

EPRALIMA – Escola Profissional Doalto Lima 

– Cooperativa de Interesse Publico e 

Responsabilidade Limitada (Portugal) 

www.epralima.com 

 

 IED - Institute of Entrepreneurship 

Development (Grécia) 

www.ied.eu 

 

FYG – Instalofi Levante S.L. (Espanha) 

www.fygconsultores.com 

 

 

http://www.ied.eu/
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INTRODUÇÃO AO MANUAL PARA GESTORES/AS DO BEM-

ESTAR NO TRABALHO 

Bem-vindo ao Manual para Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho para a implementação 

prática de medidas de prevenção e combate do stress no trabalho! 

Através deste Manual do Projeto WELLy, aprenderá a gerir e promover o bem-estar 

mental dos colaboradores de uma organização, bem como a apoiá-los caso de 

experienciem problemas de saúde mental no local de trabalho. 

Assim, o Manual para Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho irá fornecer uma abordagem 

holística e pró-ativa na gestão de problemas de saúde e bem-estar no trabalho, 

bem como irá incentivar os profissionais de segurança e saúde no trabalho a 

trabalhar com outros, em particular entre os especialistas de saúde no trabalho e o 

pessoal de recursos humanos de maneira a melhorar o desempenho dos funcionários 

e reduzir as faltas por doença. 

 

Assim, este Manual cumpre os seguintes Resultados da Aprendizagem:  

• Identificar e abordar as causas de lesões e problemas de saúde no local de 

trabalho, conforme exigido pela lei de saúde e segurança; 

 

• Abordar o impacto da saúde na capacidade de trabalho dos funcionários, por 

exemplo: apoiar as pessoas com deficiências ou outras condições de saúde, bem 

como na reabilitação; 

 

• Promover estilos de vida mais saudáveis e, dessa forma, ter um impacto positivo 

na saúde geral da equipa de trabalho. 

 

Para além disso, também encontrará uma variedade de estratégias para gerir questões 

relacionadas com a saúde mental no local de trabalho, que servirão como fonte para obter 

ajuda prática. Este Manual também reconhecerá o papel do/a Gestor/a de Bem-Estar no 

Trabalho como elemento-chave na abordagem de problemas de saúde mental dos 

membros das suas equipas que lidam com estes problemas no local de trabalho e 

destacará a importância da interversão numa fase precoce. 

Para alcançar o que foi descrito acima, nas páginas seguintes encontrará os materiais de 

aprendizagem relativos às seguintes unidades educativas: 

• Unidade 1: Promover uma abordagem holística e pró-ativa para gerir questões de 

saúde e bem-estar no trabalho 
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• Unidade 2: Fomentar o trabalho em equipa dos profissionais de segurança e 

saúde no trabalho, a melhoria o desempenho laboral dos colaboradores e a 

diminuição de doenças e do absentismo. 

• Unidade 3: Estratégias para gerir questões relacionadas com a saúde mental no 

local de trabalho 

 

No entanto, antes de entrar em detalhes, é importante definir a figura do/a Gestor/a 

de Bem-Estar no Trabalho de acordo com o Curso de Formação do/a Gestor/a de Bem-

Estar no Trabalho do projeto WELLy.  

Este novo Perfil Profissional tem um papel multifuncional que alavanca competências 

psicológicas, incluindo a gestão de diversidade (por exemplo: raça, etnia, género, 

orientação sexual, estatuto socioeconómico, idade, capacidade física, contexto religioso; 

crenças em outras ideologias e assim por diante), particularmente quando se trata de 

pessoas com deficiência, uma vez que estas requerem frequentemente ajustes 

específicos no seu ambiente de trabalho. Para além disso, o/a Gestor/a de Bem-Estar no 

Trabalho coopera com outros departamentos para analisar os problemas que 

causaram ou que podem vir a causar stress no trabalho, para reduzir os riscos 

psicossociais e melhorar o empenho e envolvimento dos trabalhadores.  

 

O stress no trabalho é um dos principais desafios que os gestores enfrentam atualmente 

nas organizações europeias, o que tem um impacto negativo na saúde e produtividade 

dos colaboradores. 

Considerando essas circunstâncias, é necessário adotar uma abordagem ativa para 

reduzir o stress e promover o bem-estar dos funcionários, a fim de criar locais 

de trabalho mais saudáveis. O Projeto WELLy apresenta o/a Gestor/a de Bem-Estar 

no Trabalho (GBT) como sendo uma função organizacional destinada a garantir condições 

de trabalho saudáveis e qualidade de vida no trabalho e, por isso, o projeto visa contribuir 

para a melhoria da saúde no trabalho, incentivar uma abordagem proativa, garantir que 

as condições de trabalho diárias são justas e saudáveis, reduzir os riscos psicossociais e 

melhorar o empenho, a produtividade, o bem-estar e o envolvimento dos funcionários 
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Unidade 1. PROMOVER UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA E PRÓ-

ATIVA PARA GERIR QUESTÕES DE SAÚDE E BEM-ESTAR NO 

TRABALHO 

1.1. Noções de Psicologia e Sociologia do Trabalho das 

Organizações 

 

No contexto atual, as organizações, nacionais e internacionais, sentem uma certa pressão 

para se tornarem competitivas e sustentáveis. Fenómenos como a globalização, as novas 

tecnologias e as constantes pressões nas esferas económica, política e social forçam 

profundas mudanças nos modelos tradicionais de gestão e administração adotados.  

Perante esta incerteza e volatilidade, as organizações procuram constantemente 

responder a estes desafios de forma eficaz e disruptiva. A constante reinvenção está 

agora na agenda das organizações que procuram a vantagem competitiva sustentável 

que premeia as organizações inovadoras, flexíveis, adaptáveis e eficientes.  

Todas essas mudanças no ambiente externo e interno, levam também a mudanças nos 

modelos tradicionais de trabalho e de carreira. A maneira como as pessoas trabalham e 

olham para o trabalho está em constante mudança. Hoje, a gestão de pessoas assume 

uma clara posição estratégica dentro das organizações.   

Nesse sentido, é vital abordar a noção de psicologia do trabalho, de maneira a entender 

como todas estas mudanças e alterações influenciam a centralidade do trabalho, na forma 

como trabalhamos e como vemos o trabalho. 

 

"O trabalho é fundamental para a condição humana, para a criação do 

ambiente humano e para o contexto das relações humanas."  

(Applebaum, 1992) 

 

“A psicologia organizacional é a ciência da psicologia aplicada ao trabalho e 

às organizações.”  

(Kozlowski, 2012) 

 

 

(Kozlowski, 2012) 
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Como já abordado, o conceito de trabalho evolui e continua a mudar constantemente. 

Nos últimos anos, a psicologia organizacional tem focado sua atenção em três tendências 

principais (Kozlowski, 2012):  

 

(A) O surgimento da teoria, pesquisa e métodos multiníveis 

A psicologia organizacional não já não se concentra apenas no indivíduo e nas suas 

características, estendendo a sua área de interesse para as particularidades dos grupos 

e das suas dinâmicas no contexto de trabalho, associando-se a temas como a liderança, 

o papel da cultura organizacional e os outros fatores contextuais como as tecnologias e 

a estrutura organizacional. 

 

(B) Eficácia da equipa  

O foco crescente nas dinâmicas de grupo também resulta na aplicação de conceitos de 

psicologia organizacional no estudo da eficácia da equipa. Impulsionado pela mudança na 

estruturação do trabalho com a alteração do foco dos indivíduos para as equipas, em 

busca de adaptação, inovação e melhor tomada de decisão com recurso à diversidade. 

 

(C) Interesse nos processos de desenvolvimento e na dinâmica do 

comportamento  

As pessoas são (in)questionavelmente complexas, o que traz consigo desafios 

incrivelmente complexos para a gestão das mesmas de acordo com suas competências, 

necessidades, motivações, estilos, entre outros. Além disso, é fundamental integrar a 

gestão eficiente do capital humano com a necessidade de gestão eficiente dos sistemas 

de trabalho, das tecnologias, da coordenação de grupos e atividades, das estruturas, do 

desempenho, entre outros. 

 

Hoje em dia pode-se dizer que a gestão não está focada apenas na prosperidade do 

negócio, mas também na maximização dos interesses organizacionais, grupais e 

individuais.  

Na prática, as tendências acima destacadas expressam-se a vários níveis na gestão de 

pessoas em organizações, não só ao nível da gestão do pessoal, com a definição da 

estrutura organizacional e respetivas práticas de recrutamento e seleção, mas também 

ao nível da gestão do desempenho, com vista no alinhamento e envolvimento dos 

colaboradores de acordo com a estratégia da organização. Neste último, o foco está nas 
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políticas de formação e desenvolvimento pessoal, sistemas de recompensa e de carreira, 

práticas de bem-estar, entre outros (Kozlowski, 2012).  

Os estudos também tem dado maior atenção ao bem-estar como sendo um tema vital 

para a psicologia organizacional. Muitas vezes, o tema “bem-estar” aparece como 

tensão/polo oposto à eficiência organizacional. Ou seja, reforça a ideia de que os 

gestores, devido aos recursos escassos, são obrigados a fazer escolhas incompatíveis. 

Por outro lado, pesquisas demonstram que as organizações saudáveis, que promovem o 

bem-estar em todas as suas formas, alcançam maior sucesso econômico e social (Guest, 

2017). 

Os benefícios de uma estratégia de bem-estar são evidentes nos níveis de produtividade, 

na promoção de bons indicadores de saúde e segurança no trabalho e nos elevados níveis 

de bem-estar dos colaboradores.   

Como salienta a declaração de abertura deste capítulo, é importante relembrar que nos 

dias de hoje os limites do trabalho se estendem para além dos limites físicos e assumem 

predominância em todas as áreas das nossas vidas.  Além dos clássicos benefícios 

materiais, o trabalho assume também uma forma de identidade e bem-estar que merece 

ser enquadrada e priorizada no ciclo de vida do colaborador.    
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1.2. Promover a saúde e o bem-estar humano no local de trabalho 

 

Desenvolver e implementar formas que promovam a saúde e o bem-estar no local de 

trabalho não é apenas um investimento para os funcionários, mas também para os 

empregadores. A implementação de um programa de bem-estar no ambiente de trabalho 

pode promover a produtividade e a manutenção do emprego. Isso poderá ser alcançado 

melhorando as condições, reduzindo acidentes e doenças no trabalho e cultivando e 

promovendo uma cultura de prevenção de riscos. (Arena et al., 2013). 

Alcançar um ambiente de trabalho seguro e saudável é fundamental para o bem-estar 

socioeconómico e para o progresso numa sociedade moderna e próspera, ao mesmo 

tempo que contribui decisivamente para a promoção do crescimento económico e do 

emprego por garantir a qualidade e a produtividade no trabalho. 

A saúde mental pode ser afetada negativamente de várias formas pela vida profissional. 

As relações com colegas, supervisores e empregadores, bem como os desafios das 

obrigações profissionais e desafios a outros níveis, não deixam inalterado o estado mental 

dos colaboradores nem as suas relações interpessoais e familiares (Rajgopal, 2010). 

Não devemos esquecer que o desgaste mental e o stress têm impacto na saúde física. 

Quando o stress e outros estados emocionais negativos (raiva, ansiedade, depressão, 

medo, incerteza) se tornam crónicos, as consequências são mais graves. 

A prevenção e o tratamento de problemas que afetam a produtividade dos executivos, 

colocando em risco a segurança e a saúde no trabalho, é considerado algo imperativo, a 

solução ideal está assente nos Programas de Apoio ao Colaborador e na formação de uma 

cultura correspondente (Sheppard, 2016). 

 

" Os empregadores precisam estabelecer uma cultura que deixe claro que a 

saúde e o bem-estar no local de trabalho estão entre as principais 

prioridades da organização.”  

(Arena et. al, 2013) 

 

“A mudança é um processo contínuo e interminável da vida organizacional” 

(Sheppard, 2016) 

 

 

(Kozlowski, 2012) 
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O local de trabalho pode ser um ambiente mentalmente saudável, com estruturas de 

apoio para todos os colaboradores. Existe uma ampla gama de intervenções que podem 

promover a saúde mental e prevenir o stress, ao mesmo tempo que contribuem para 

melhorar a adaptabilidade/flexibilidade no local de trabalho.  

Os resultados reais a longo prazo só podem ser alcançados através de estratégias 

integradas de prevenção e promoção da saúde, tais devem ser desenvolvidas e 

implementadas como parte de um esforço coordenado dos responsáveis a todos os níveis. 

A combinação e coordenação de várias intervenções tanto a nível individual como a nível 

organizacional são essenciais para manter a saúde mental dos colaboradores. Os 

seguintes elementos podem ser usados ou combinados, dependendo dos requisitos de 

cada empresa:  

 

(A) Reorganizar procedimentos de trabalho ineficientes 

Perante uma intensidade de trabalho cada vez maior, prazos mais apertados e uma maior 

carga de trabalho, nenhuma empresa pode esperar que os seus colaboradores aumentem 

a sua eficiência. Na verdade, haverá maior risco de desenvolver problemas psicológicos 

com consequências negativas para a saúde mental dos colaboradores. Ao contrário da 

opinião popular, estudos têm confirmado que a redução do horário de trabalho e a 

abolição das horas extras não levam automaticamente a uma menor produtividade 

(Arena et al., 2013).  A otimização dos processos de trabalho (por exemplo a prolongação 

de tarefas, rotação regular de funções, horários de trabalho flexíveis) e a reestruturação 

de tarefas para aliviar a pressão (por exemplo, criação de postos de secretariado para 

aliviar pessoal qualificado de tarefas administrativas) podem ser um fator de motivação 

a longo prazo para os funcionários (Hiba, 1998). Ao mesmo tempo, estas medidas 

promovem o bem-estar mental dos colaboradores. 

 

(B) Os funcionários deverão ter um maior grau de controlo no desempenho das 

suas funções 

Os trabalhadores devem possuir uma certa autonomia no que diz respeito à organização 

do seu trabalho. Há muito tempo que os profissionais concordam que a liberdade que 

cada trabalhador tem para organizar o seu trabalho e levar a cabo as suas próprias tarefas 

e iniciativas, é um importante fator para a saúde (Hiba, 1998).  Uma medida prática para 
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introduzir este processo é estabelecer objetivos específicos para cada funcionário, ao 

invés de fornecer sugestões detalhadas para o procedimento a ser seguido. 

 

(C) Envolver os colaboradores nos processos de tomada de decisão e resolução 

de problemas 

Os colaboradores devem fazer parte dos processos de tomada de decisão, especialmente 

nas decisões que os afetam, seja por meio de avaliações, estatísticas, relatórios, 

pesquisas ou por meio de reuniões e workshops. Este ponto é um pré-requisito central 

para a manutenção da saúde mental da equipa de trabalho. 

 

(D) Equilibrar o esforço com a recompensa 

Existe também uma forte correlação entre o desequilíbrio esforço/recompensa e o 

impacto negativo na saúde mental. Os empregadores podem tomar medidas razoáveis 

para minimizar este desequilíbrio, por exemplo, pagando um salário decente aos 

colaboradores mais mal pagos. 

 

(E) Clarificar funções e expectativas 

É importante que os colaboradores saibam claramente o que esperar da organização e 

quais são os seus deveres e responsabilidades. Se os colaboradores sentirem que seu 

empregador falhou em cumprir o que lhes foi prometido, estes poderão reagir 

demostrando menos motivação, lealdade e desempenho. 

 

(F) Incentivar e fortalecer o apoio social 

Claramente, o apoio social não pode ser regulado da mesma forma. O que se pode fazer 

é criar condições organizacionais que estimulem e reforcem uma cultura de apoio dentro 

da empresa: implementando uma política de tomada de decisão e informação 

transparente, baseada numa abordagem aberta e transparente, diálogo aberto e 

colaboração de confiança. Fornecer, por exemplo, oportunidades para atividades após o 

trabalho ou disponibilizando tempo para ajudar os colegas, incentiva os funcionários a se 

apoiarem uns aos outros.  
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(G) Educação e Formação Adicional 

A aprendizagem ao longo da vida e a formação contínua fazem parte de qualquer boa 

estratégia de desenvolvimento do pessoal. Proporcionar oportunidades de 

desenvolvimento pessoal, também pode ser algo com potencial para promover a saúde 

e o desenvolvimento pessoal dos colaboradores. 

 

Nas últimas décadas, a natureza cada vez mais global das diversas economias e a 

evolução da tecnologia provocaram rápidas mudanças na natureza do trabalho, afetando 

o conteúdo, a organização e a intensidade. Agora, o trabalho exige cada vez mais 

competências, inovação, comunicação e inteligência social. Estas rápidas mudanças são 

potencialmente benéficas para os colaboradores, mas as suas competências cognitivas, 

sociais e psicológicas poderão ser afetadas por elas. A saúde mental é fundamental tanto 

para o desenvolvimento dessas competências, quanto para o seu uso eficaz no local de 

trabalho.  
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1.3. Como incluir a felicidade profissional na organização 

 

A vida profissional está a passar por muitas mudanças, principalmente nas nações mais 

ricas, assim, entender a Psicologia do Trabalho, das Organizacional e dos Recursos 

Humanos (conhecida em inglês pela sigla WOPP) pode contribuir para o desenvolvimento 

de organizações e de pessoas, onde a Orientação para a Felicidade é algo fundamental, 

não apenas para o bem-estar geral dos indivíduos, mas também para o desempenho 

individual e organizacional. 

Segundo Ana Sofia Silva, Orientation to Happiness and Decent Work : A Study of Profiles 

in Portuguese Workers (Orientação para a Felicidade e Trabalho Digno: Um Estudo de 

Perfis em Trabalhadores Portugueses), 2020, tendo em conta que os indivíduos podem 

ser mais felizes e mais produtivos apesar da existência de certas lacunas, para que essas 

mesmas lacunas sejam preenchidas será necessário compreender o conceito de felicidade 

na sua totalidade, bem como compreender o papel que esta desempenha no nosso 

sucesso como seres humanos e como trabalhadores. 

A felicidade possui várias definições, de filósofos, pensadores religiosos ou até de 

psicólogos, mas de acordo com Silva (2020) foi Aristóteles e o Aristipo de Cirene que, na 

tentativa de definir o conceito de felicidade, criaram duas perspetivas diferentes de 

felicidade:  

• Hedonismo – a ideia de maximizar boas experiências, prazer e sentimentos; 

• Eudaimonia – experiências subjetivas, de caminhar para a autorrealização 

(relacionada ao significado). 

 

O psicólogo americano Seligman, em 2001, acrescentou um terceiro a esses dois 

caminhos: a busca por envolvimento, influenciado pelo trabalho sobre o fluxo de 

Csiksentmihalyi (1990), que representa o estado psicológico de absorção completa e 

domínio total por atividades altamente desafiadoras e altamente qualificadas (Person, 

Park e Seligman, 2005 em Silva, 2020).  

 

"Todo o indivíduo procura a felicidade, embora o significado disso varie 

dependendo do indivíduo.  Portanto, o que esperam e desejam ter no seu 

trabalho e ao que melhor se adaptam, varia entre os trabalhadores.”  

(Silva, 2020) 
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Na teoria da felicidade de Seligman  

O fluxo ocorre quando a pessoa está altamente envolvida numa atividade... tão focada... 
na atividade em questão que a pessoa sente que o tempo passa rápido e perde o sentido 

de si mesmo, a tarefa é a única coisa que importa.. 

 

(Silva, 2020) 

 

Segundo Silva (2020) Peterson, Park e Seligman desenvolveram uma escala para medir 

a Orientação para a Felicidade considerando esses três caminhos e a forma como os 

indivíduos encaram a vida, ou seja, as três formas de encarar a vida representam as três 

dimensões da Orientação para a Felicidade.  Apesar do facto destas três dimensões serem 

igualmente importantes no papel que desempenham, estas são compatíveis e permitiram 

a definição dos diferentes perfis estudados (Perfil de Vida Completa e Perfil de Vida Vazia), 

que estão em linha com a perceção de felicidade dos participantes e moldam as suas 

orientações na procura pela felicidade e bem-estar (Peterson et al., 2005 in Silva, 2020). 

 

Em 2017, Siurana, Pais, dos Santos e Mónico validaram a Orientação para a Felicidade 

para a População Portuguesa. Segundo Silva (2020), o conceito avalia a felicidade de um 

indivíduo de acordo com suas preferências em relação ao conceito interpessoal 

tridimensional: 

• Prazer – relacionado à tradição hedonista que defende a busca contínua do 

máximo prazer, ao menor custo; 

• Significado – relacionado à tradição eudaimónica que defende a realização de 

atividades significativas que produzam desenvolvimento pessoal; 

• Envolvimento – refere-se ao estado psicológico que se segue à realização de 

tarefas altamente envolventes, pode estar relacionado com o fluxo. 

 

Consequentemente, para entender a importância da Orientação para a Felicidade, é 

preciso primeiro entender a importância do conceito de Felicidade e do seu papel vital no 

sucesso e no trabalho, na vida dos seres humanos.   

 

Todos os seres humanos procuram a felicidade, mas a perceção da felicidade varia de 

pessoa para pessoa devido à perceção de cada um sobre o que o faz feliz. Por isso é 

“Encontra um trabalho que te faça feliz e nunca mais terás que trabalhar.”  

Confucius 
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importante compreender as perceções individuais de felicidade e de que forma estas 

impactam a compreensão que os indivíduos têm sobre o seu contexto de trabalho, mais 

especificamente no que se refere a: trabalho produtivo, renda adequada, proteção social, 

etc. O que, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (2008), irá fornecer 

os meios necessários para que o ser humano prospere e tenha uma vida digna e 

gratificante (Silva, 2020). 

 

Por fim, a Felicidade Profissional é um conceito complexo que deve ser considerado um 

ativo estratégico na gestão organizacional. Pessoas felizes trabalham com mais eficiência, 

são mais comprometidas e mais motivadas; costumam ter espírito de equipa e tendem a 

se ajudar mais uns aos outros, contribuindo para um ambiente de trabalho tranquilo e, 

consequentemente, para uma maior produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…o reconhecimento de que o trabalho desempenhado está a ser realizado de 

forma significativa e a ligação entre o trabalho e o desenvolvimento pessoal e 

profissional serão mais fortes para aqueles tem o Perfil de Vida Completa em 

comparação com os que tem o Perfil de Vida Vazia, de acordo com a Orientação 

para a Felicidade” 

(Rodrigues, 2018 in Silva, 2020) 

 

 

(Kozlowski, 2012) 
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1.4. Melhores práticas e casos de estudo 

 

Caso de Estudo: Intera 

Tamanho: 25 empregados (5F, 20M) 

Setor de Atividade: Tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

Atividades principais: Desenvolvimento e introdução do Intrix (aplicativo de gestão 

de negócios) 

 

 

 

 

 

Saiba mais em: 

www.intrix.si 

https://sl-si.facebook.com/intera.si 

 

 

 

 

 

 

http://www.intrix.si/
https://sl-si.facebook.com/intera.si
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Caso de Estudo: Baxter 

Tamanho: 51 colaboradores 

Setor de Atividade: Saúde / Vendas e Distribuição  

Atividades principais: Entregar produtos médicos, oferecer soluções para toda a 

comunidade 

 

 

 

 

Saiba mais em: 

https://www.baxter.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baxter.com/
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Caso de Estudo: YKK Portugal 

Tamanho: 50 a 99 colaboradores 

Setor de Atividade: Manufatura / Indústria têxtil  

Principais atividades: produz e comercializa fechos de correr adaptados às mais 

diversas aplicações 

 

 

 

Saiba mais em: 

https://ykk.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ykk.pt/
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Unidade 2. FOMENTAR O TRABALHO EM EQUIPA DOS 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, A 

MELHORIA DO DESEMPENHO DOS COLABORADORES E A 

DIMINUIÇÃO DE DOENÇAS E DO ABSENTISMO 

O trabalho do/a Gestor/a de Bem-estar realiza-se de acordo com as diretivas e 

regulamentos Europeus e Nacionais. Conhecer o conteúdo da legislação permite que 

os profissionais direcionem o seu trabalho de acordo com o estipulado e fornece diretrizes 

tanto para a promoção quanto para a gestão do bem-estar no trabalho. 

Além disso, ao lidar com a diversidade no trabalho beneficia-se de marcos legais que 

influenciam as dimensões mais objetivas do trabalho (como as questões contratuais), 

bem como mais subjetivas, como inclusão ou civismo. Esta unidade fornece uma breve 

visão geral da legislação relevante nos países europeus e destaca as suas principais 

mensagens. 

 

2.1. Legislação e iniciativas relacionadas ao stress no trabalho  

 

Normas Internacionais do Trabalho 

As Normas Internacionais do Trabalho são do âmbito da OIT e podem consistir em: 

| Convenções – são tratados internacionais juridicamente vinculativos sujeitos a ratificação 

pelos estados-membros. 

| Recomendações – orientações não vinculativas. 

 

 

 

 

 

Diretiva 89/391 

O ano de 1989 marca a introdução de medidas para incentivar melhorias na segurança e 

saúde dos trabalhadores. 

Lembrete 

• OIT significa Organização Internacional do Trabalho 

• A OIT é uma importante instituição internacional. 
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Inovando, ao incluir os seguintes pontos:  

• contribuir para incutir uma cultura de prevenção 

• racionalizar e simplificar os sistemas legislativos nacionais 

• visa estabelecer um nível igual de segurança e de saúde, para o benefício de 

todos os trabalhadores 

• obrigar os empregadores a tomar as medidas preventivas adequadas para tornar 

o trabalho mais seguro e saudável 

• introduz como elemento-chave o princípio da avaliação de riscos e define os seus 

principais elementos (por exemplo, identificação de perigos, participação dos 

trabalhadores, etc.) 

 

A EU-OSHA (Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho) fornece um 

resumo do conteúdo da Diretiva-Quadro: 

O principal objetivo da presente diretiva é introduzir medidas para promover melhorias 

na segurança e saúde dos trabalhadores. Aplica-se a todos os setores de atividade, tanto 

públicos como privados, com exceção de algumas atividades específicas de serviço 

público como as forças armadas, a polícia ou certos serviços de proteção civil.  É obrigação 

do empregador zelar pela segurança e saúde dos trabalhadores em todos os aspetos 

relacionados com o trabalho e não deverão ser impostos custos financeiros aos 

trabalhadores para atingir esse objetivo. Da mesma forma, quando um empregador 

recruta serviços ou pessoas externas competentes, isso não as deve livrar das suas 

responsabilidades nesta área. 

Os princípios gerais de prevenção listados na diretiva são os seguintes: 

• evitar riscos 

• avaliar os riscos 

• combater os riscos na sua fonte 

• adaptar o trabalho ao indivíduo 

• adaptação ao progresso técnico 

• substituir o perigoso pelo seguro ou menos perigoso 

• desenvolver uma política global de prevenção coerente 

• priorizar as medidas de proteção coletiva (sobre as medidas de proteção 

individual) 

• dar instruções apropriadas aos trabalhadores” 

(De: EU-OSHA) 

https://osha.europa.eu/pt/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
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2.2. Discriminação e igualdade no emprego 

A discriminação no trabalho é um dos temas mais discutidos na agenda quando falamos 

de gestão de pessoas. A promoção de um ambiente inclusivo e representativo é 

fundamental para o sucesso de uma organização e para a prosperidade da sociedade.  

 

Discriminação 

Definição:  

“toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 

política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 

igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão” 

(Convenção da OIT nº 111, Artigo 1).  

 

Igualdade de Oportunidades de Emprego   

Definição:  

“significa que todos os trabalhadores têm o direito de desenvolver as suas capacidades e 

de beneficiar de oportunidades em pé de igualdade, sem serem limitados por estereótipos 

ou preconceitos” (Convenção da OIT nº 111, artigo 1º). 

Explore mais! 

 

ESLOVÉNIA 

Na Eslovénia a discriminação é mais comum no processo de emprego e no acesso a bens, 

de acordo com o relatório de 2020 do Equality Ombudsman. 

• A Constituição da República da Eslovénia 

• A Lei de Relações Laborais  

• A Lei de Proteção Contra a Discriminação 

• A Lei da Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens 

• A Portaria sobre medidas para facilitar o exercício dos direitos dos trabalhadores 

da União Europeia e dos seus respetivos familiares 

• O objetivo da Lei de Emprego e Reabilitação para Pessoas com Deficiência 

• A Lei de Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiência 

• A Lei Sobre o Uso da Língua Gestual Eslovena 

• Lei Sobre a Comunidade Cigana na República da Eslovénia 
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PORTUGAL 

Lei nº29/2012: Trabalhador Estrangeiro 

Regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 

território nacional. 

Link: https://dre.pt/application/conteudo/175291 

  

Lei nº7/2009 

Código do Trabalho referente aos artigos: 23º a 32º, Igualdade e não discriminação; 

artigo 66º a 83º, Trabalho infantil; Artigo 33º a 56º, Assistência à maternidade e 

paternidade; Artigo 85º a 88º, Trabalhador com deficiência. 

Link: 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/602073/details/maximized 

  

CITE, Práticas Laborais Discriminatórias 

Direitos e deveres dos trabalhadores em matéria de igualdade e não discriminação. 

Link: http://cite.gov.pt/pt/acite/dirdevtrab002.html 

 

 

ESPANHA 

O princípio da igualdade e do direito à não discriminação estão consagrados no 

artigo 14.º da Constituição espanhola, e na sua extensão à esfera laboral nos artigos 4.2 

(e) e 17.º do Estatuto dos Trabalhadores.  

 

Qualquer conduta ou regulamento que resulte em situações de discriminação direta 

ou indireta em razão da idade, deficiência, sexo, origem, estado civil, estado social, 

religião ou crença, ideias políticas, orientação ou condição sexual, filiação a sindicatos, 

idioma e relações de parentesco com pessoas pertencentes ou relacionados com a 

empresa serão nulos e sem efeito. A situação dos empregados especifica que as 

disposições estatutárias, cláusulas de acordos coletivos e acordos individuais são nulas e 

sem efeito; bem como as decisões unilaterais do empresário, embora não seja uma lista 

de numeros clausus. 

 

A legislação nacional espanhola em conformidade com este princípio pode ser 

exemplificada pelos pontos abaixo: 

• Lei 3/1989, de 3 de março de 1989, que estende a licença de maternidade para 

16 semanas e estabelece medidas para promover a igualdade de tratamento das 

mulheres no trabalho 

https://dre.pt/application/conteudo/175291
https://dre.pt/pesquisa/-/search/602073/details/maximized
http://cite.gov.pt/pt/acite/dirdevtrab002.html
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• Lei 11/1990 de 15 de Outubro de 1990 que altera o Código Civil, com a aplicação 

do princípio da não discriminação em razão do sexo.  

• Decreto Real 1686/2000, de 6 de outubro de 2000, que cria o Observatório da 

Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens 

• Lei 3/2012 de 6 de julho de 2012 sobre as medidas urgentes para a reforma do 

mercado de trabalho 

• Convenção da OIT Nº 111 sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão 

• Decreto Real @-@ Lei 6/2019 de 1 de março sobre as medidas urgentes para 

garantir a igualdade de tratamento e a igualdade de oportunidades entre mulheres 

e homens no emprego e na profissão  

• Decreto Real 902/2020, de 13 de outubro de 2020, sobre igualdade de 

remuneração entre homens e mulheres. 

 

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Espanhol e do Tribunal Constitucional 

sobre a discriminação e igualdade no trabalho possui um peso importante, 

destacando os acórdãos SSTC (Sentenças do Tribunal Constitucional) 7/1990 de 18 de 

janeiro e 177/1993 de 31 de maio de 1993, sobre condições contratuais mais vantajosas; 

o STC (Sentença do Tribunal Constitucional), Plenário, S 29/2012, 1 Mar. 2012 (Rec. 

2651/2005) na igualdade de acesso aos postos policiais; O STC 325/1994, de 12 de 

dezembro de 1994, por discriminação por motivo de doença. 

 

ITÁLIA 

O princípio da igualdade de tratamento exige que os empregadores não discriminem os 

empregados com base em: sexo, estado civil, raça, deficiência, orientação sexual, 

religião, convicções ou crenças, idade. 

Durante o período de contratação, os empregadores devem observar o princípio geral da 

igualdade de tratamento de todos os colaboradores, no que diz respeito ao seu 

emprego e condições de trabalho. É ilegal o empregador discriminar em todas as fases 

da relação de trabalho, ou seja: contratação, promoção, remuneração e rescisão ou no 

que diz respeito à admissão a um programa de formação ou de ensino.  

 

A regra de antidiscriminação abrange, entre outras, as seguintes áreas: 

• O envolvimento em organização sindical ou participação em greve (Lei 

italiana n° 300/1970) 

• Origem racial e étnica (Decreto Legislativo Italiano n° 215/2003, 

implementando a “Diretiva do Conselho 2000/43/EC de 29 de junho de 2000”) 

• Religião, crença, deficiência, idade e orientação sexual (Decreto Legislativo 

Italiano n° 216/2003, implementando a “Diretiva do Conselho 2000/78/EC de 27 

de novembro de 2000”) 
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• Sexo, gravidez e estado civil (Decreto Legislativo Italiano n° 198/2006, 

alterado pelo Decreto Legislativo Italiano n° 5/2010 que implementa a “Diretiva 

2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de julho de 2006”). 

 

A lei antidiscriminação proíbe a discriminação direta e indireta. A discriminação 

direta acontece quando uma pessoa é tratada de forma menos favorável do que outra 

especificamente por causa de um motivo discriminatório. A discriminação indireta 

ocorre quando uma disposição, critério ou prática aparentemente neutra coloca uma 

pessoa em situação de desvantagem em relação a outras pessoas. 

Quanto ao assédio sexual ocorrido no local de trabalho, o art.º 2087 do Código Civil 

italiano prevê a obrigação do empregador fazer o que for necessário para salvaguardar a 

integridade física e mental do trabalhador.  

 

O Art.3 das Constituições italianas afirma a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, 

sem diferença de sexo, raça, língua, religião, opiniões políticas, posição pessoal e social. 

O Estatuto dos Trabalhadores (Lei 300, de 20 de maio de 1970) invalida qualquer acordo 

ou ação do empregador que constitua discriminação por motivos de sexo, idioma, religião, 

opinião política (Art.15).  

A Lei 903 de 9 de dezembro de 1977 prevê a igualdade entre homens e mulheres no 

trabalho. 

A Lei 108 de 11 de maio de 1990 invalida o despedimento por motivos discriminatórios, 

como raça, sexo, idioma, opiniões políticas e sindicais, religião.  

Outros tipos ilegais de discriminação são: Discriminação de portadores de SIDA (Lei 135 

de 5 de junho de 1990); discriminação por idade (artigo 37.º da Constituição); e 

discriminação por deficiência (Lei 104 de 5 de fevereiro de 1992).  

Artigo 48 do Tratado da CEE (Comunidade Económica Europeia) abole toda discriminação 

no trabalho, salário e outras condições de trabalho para todos os cidadãos de países da 

União Europeia. A Lei 40 de 6 de março de 1998 afirma a igualdade entre outros 

trabalhadores estrangeiros que residem legalmente na Itália e os trabalhadores italianos. 

 

GRÉCIA  

A igualdade de tratamento refere-se ao reconhecimento, compreensão, aceitação e 

valorização das diferenças entre as pessoas, mantendo o respeito pela idade, género, 

classe social, etnia, capacidades físicas e mentais, raça, preferência sexual e crenças 

religiosas.  
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 O princípio da igualdade e os seus campos de aplicação constam em vários 

regulamentos, tanto nas leis como em decisões ministeriais.  As principais leis são as 

seguintes: 

• A Lei 4097/2012 estabelece o quadro jurídico para a implementação e promoção 

da aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no 

exercício do trabalho por conta própria. 

• A transposição das Diretivas 2000/43 e 2000/78 foi efetuada pela Lei nº. 

3.304/2005, que se limitou à repetição dos fundamentos de discriminação nelas 

referidos. Especificamente: por motivos de origem racial ou étnica, crenças 

religiosas ou outras crenças, deficiência, idade ou orientação sexual, no domínio 

do emprego e do trabalho, a fim de assegurar a aplicação do princípio da igualdade 

de tratamento. A atual Lei n. 4.443/2016 adota a proibição de discriminação 

específica, mas adiciona novos pontos - relacionados a cor (a), nacionalidade (b), 

origem genealógica (c), doença crônica (d), estado civil (e), identidade de género 

(f), características de género (g). Também substitui o termo "identidade de 

género" (como anacrónico) pelo termo "orientação sexual".  

• A Lei 3896/2010 estabelece o quadro jurídico para a implementação e promoção 

do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e ao trabalho. 

 

Esta última lei é de grande importância, dado que alargou os poderes do Provedor de 

Justiça em questões profissionais de igualdade de género. A Lei 3896/2010 sobre a 

"Aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres em domínios ligados ao trabalho e ao emprego " reflete 

sistematicamente um novo quadro regulamentar mais abrangente, para uma 

implementação mais eficaz do princípio da igualdade de tratamento entre ambos sexos 

no campo do trabalho, através de um sistema de proteção legal ampliada e instrumentos 

jurídicos inovadores. Esta lei incorpora na lei grega a Diretiva 2006/54/EC do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 5 de julho de 2006.  

 

A referida lei aplica-se (artigo 1.º) aos trabalhadores assalariados e aos candidatos 

a emprego ou à formação profissional em qualquer relação de trabalho ou forma de 

emprego, tanto no sector público como no privado e nas profissões liberais. A lei abrange 

também aqueles que recebem formação profissional de qualquer tipo e sob qualquer 

forma, bem como abrange a igualdade de acesso aos regimes profissionais da segurança 

social. Ao mesmo tempo, os termos assédio sexual (artigo 2º), discriminação 

direta/indireta e assédio são reformulados. 
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2.3. Gestão da diversidade 

A diversidade e a heterogeneidade das pessoas podem ser um dos principais pontos fortes 

de uma organização. Pessoas de diferentes origens trazem inovação e quebram o status 

quo. 

 

O conceito de diversidade refere-se à diversidade das pessoas que compõem uma 

empresa. Cada indivíduo é único, mas também tem algo em comum com os outros 

indivíduos. O conceito de diversidade refere-se à tolerância, respeito e consideração que 

uma empresa demonstra para com cada indivíduo. 

 

A gestão da diversidade consiste no desenvolvimento ativo e consciente de processos 

estratégicos de comunicação e de gestão voltados para o futuro, de maneira a abraçar e 

usar as diferenças e as semelhanças como potenciais fatores de agregação de valor. É 

uma forma de gerir as organizações. Baseada no reconhecimento de que a diversidade 

abre caminhos alternativos de compreensão e atuação que ajudam a melhorar o clima e 

as relações no ambiente de trabalho, a saúde e segurança dos trabalhadores, o 

desempenho empresarial e a reputação das organizações. Promove um ambiente onde 

todos se sentem úteis e aceites. (Keil et al, 2007) 

A diversidade da equipa de trabalho deve-se à natureza mutável do emprego, ao 

alargamento da União Europeia e à globalização, isto reflete-se também no 

envelhecimento do pessoal, na migração e no aumento da mobilidade, o que nos tornou 

mais sensíveis aos problemas enfrentados pelas minorias (mulheres, pessoas com 

deficiência, ...). 

 

Os objetivos da política de diversidade são: investir nos colaboradores e na igualdade 

de oportunidades, prevenir a discriminação, adaptar-se às mudanças demográficas, 

prevenir a escassez de competências, maximizar o potencial e promover a diversidade 

como um ativo que contribui para o sucesso individual e organizacional. (Greif, 2009) 

 

As políticas e programas de ação afirmativa visam promover o emprego de grupos 

de pessoas que, devido às suas circunstâncias pessoais, são uma minoria no mercado de 

trabalho e correm o risco de sofrer discriminação. A ação afirmativa pode ser projetada 

tanto a nível nacional quanto organizacional/empresarial.  
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Exemplos de políticas de ação afirmativa: 

- Noruega: percentagem mínima de mulheres (40%) nos conselhos de administração das 

sociedades anónimas.  

- Eslovénia: existência de uma percentagem de pessoas com deficiência empregadas em 

grandes empresas por ramo de atividade. 

- EUA: o governo federal só fará certos acordos com empresas que tenham um plano 

para promover o emprego de grupos minoritários. 

 

A gestão da diversidade ocorre, pelo menos em parte, em todos os três níveis: macro 

(nível nacional ou internacional), meso (nível regional e vários níveis associativos) e micro 

(nível individual da empresa). A gestão da diversidade ocorre ao nível da empresa, como 

uma das estratégias de RH. De facto, uma estrutura legal adequada e programas/politicas 

de ação afirmativa são frequentemente um pré-requisito para a gestão da diversidade 

nas empresas. 

 

Os benefícios da diversidade são (de acordo com o estudo "Custos e Benefícios da 

Diversidade" da Comissão Europeia):  

• fortalecer os valores culturais dentro da organização 

• melhorar a imagem das organizações 

• ajudar a atrair e reter pessoal altamente qualificado 

• melhorar a motivação e o desempenho dos funcionários  

• melhorar a motivação e as relações entre colaboradores  

 

Porque deve haver diversidade? 

• porque a discriminação é proibida por lei  

• porque fortalece o desempenho económico da organização; uma política de 

diversidade otimiza a gestão de recursos humanos, alarga a sua base de 

recrutamento e, assim, atrai e retém os melhores talentos. Os funcionários trazem 

talentos e ideias individuais e aumentam a eficiência e a adaptabilidade ao 

mercado. A diversidade de funcionários permite uma melhor comunicação com 

uma rede diversificada de clientes, o que por sua vez permite a abertura a novos 
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mercados. Uma política de diversidade também melhora a reputação da 

organização. 

• porque melhora a cultura organizacional da empresa; uma política de diversidade 

promove valores positivos (inclusão, abertura e respeito pela diversidade), 

fomentando assim um maior bem-estar dos colaboradores o que, por sua vez, é 

uma importante fonte de motivação e compromisso por parte dos colaboradores. 

A baixa médica é menos provável, assim como a saída de colaboradores da 

empresa.  

• porque permite uma perspetiva voltada para o futuro e antecipa as mudanças 

demográficas e organizacionais 

 

 

Outros benefícios da diversidade: 

Um ambiente de trabalho confortável, onde os funcionários se sentem à vontade e são 

capazes equilibrar a vida pessoal e os compromissos de trabalho, leva a uma maior 

produtividade e criatividade. Os funcionários são motivados ao desenvolvimento pessoal 

e da organização. Obtendo essa reputação, as organizações são mais capazes de atrair e 

reter os melhores talentos. Isso também resulta em custos de mão de obra mais baixos, 

dado que haverá menor rotatividade. Numa organização onde a diversidade é bem gerida, 

a diversidade da equipa de trabalho também leva a uma maior e melhor compreensão 

dos desejos e necessidades dos clientes. O que também ira resultar no desenvolvimento 

de novos produtos e serviços.  

Mas a diversidade de funcionários também traz riscos associados. Aumentar a 

diversidade da equipa de trabalho sem abordagens e estratégias adequadas pode piorar 

os negócios ou o próprio desempenho de uma empresa. A má gestão da diversidade gera 

insatisfação entre os indivíduos e dá origem a tensões e conflitos dentro da empresa. Isto 

pode levar a uma menor produtividade e criatividade entre os funcionários, gerar uma 

má imagem da empresa aos olhos dos potenciais clientes e, por fim, poderá resultar em 

piores resultados económicos para a empresa. 

 

Como gerir a diversidade? Um pré-requisito para uma empresa bem-sucedida e 

orientada para a diversidade é que esta possua uma cultura empresarial que valorize e 

promova a diversidade de forma consciente.  

• Para gerir apropriadamente a diversidade, a organização precisa de um sistema de 

avaliação de desempenho altamente transparente.  
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• A avaliação de desempenho não deve estar relacionada com a raça, nacionalidade ou 

cor, sexo, religião, etc.  

• Repare bem na diversidade individual dos seus departamentos, equipas ou projetos e 

reflita sobre as competências, os talentos, a experiência, as características pessoais e as 

profissões.  

• Quando notar a existência de discriminação ou desvantagem devido a circunstâncias 

pessoais, enfrente o problema imediatamente e adote medidas.  

• Desenvolva um sistema de recrutamento e seleção inovador. Quais perfis e 

competências que irá necessitar?  

• Desenvolva os seus líderes fazendo com que se tornem verdadeiros modelos a seguir, 

assumindo-se como indivíduos que realmente acreditam que a diversidade responde às 

necessidades da empresa e é uma parte fundamental da sua identidade. (Keil et al, 2007) 

 

Boas práticas 

Uma boa prática é proporcionar regimes de trabalho flexíveis que facilitem a 

conciliação da vida familiar e dos compromissos profissionais. 

• trabalho part-time 

• flexibilidade nos horários de chegada e de partida 

• turnos divididos 

• trabalho a partir de casa 

• dias de folga por motivos especiais (até 7 dias de férias remuneradas) 

• a possibilidade de licença de 12 meses (não remunerada) por qualquer motivo 

 

Outra boa prática é a criação de um programa de mentoria. Digamos que um funcionário 

escolhe um mentor dentro da organização, geralmente mais experiente e detentor de 

competências e experiência que esse mesmo funcionário deseja adquirir. A mentoria irá 

permitir um desenvolvimento profissional mais rápido, a introdução a um determinado 

campo ou ambiente, uma maior preparação para ir para outro país, etc.  

 

Outro bom exemplo é a criação de grupos direcionados a públicos-alvo específicos, por 

exemplo, para pais, para mulheres, para a socialização intergeracional. Estes permitem 

o desenvolvimento de networking entre colegas com interesses semelhantes, a 

aprendizagem de novas competências nas suas áreas de interesse, etc.  
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Fragilidades comuns na gestão da diversidade 

• a ausência de objetivos claros para a gestão da diversidade na empresa 

• informar os colaboradores sobre os objetivos e estratégias de gestão da 

diversidade 

• ausência de analise de resultados, de responsabilização e de recompensas por 

atividades desenvolvidas nesta área 

• realização de atividades onde não é percetível qual o objetivo, ou qual é o seu 

impacto nos objetivos gerais do negócio. 

 

2.4. Melhores práticas e casos de estudo 

 

ESLOVÉNIA 

Jurisprudência Eslovena – relacionada com o stress no local de trabalho  

Acórdão SCCJ 479/2012 de 30.11.2011: prevê que a estrutura de personalidade do 

requerente não é tal que exonere o requerido de responsabilidade, mesmo que os traços 

de personalidade do requerido (sensibilidade ao stress) possam tornar o dano mais grave 

do que aparenta.  

 

Acórdão VDSS (sigla referente ao Tribunal Superior Social e de Trabalho da Eslovénia) 

Pdp (proteção de dados pessoais) 672/2017 de 14. 12. 2017: O Tribunal de Primeira 

Instância considerou acertadamente que o critério aparentemente neutro de avaliação do 

desempenho, era discriminatório para com a requerente. A deficiência auditiva da 

requerente impediu-a de comunicar de forma eficaz com os supervisores que lhe 

atribuíram o trabalho (dificuldade de comunicação verbal) e de compreender as 

instruções de trabalho que lhe foram dadas (incapacidade de compreender rapidamente 

instruções escritas mais longas, em particular), o que se refletiu num menor volume de 

trabalho nos primeiros 14 dias no novo cargo e, consequentemente, numa avaliação de 

desempenho mais baixa. O volume de trabalho realizado pela requerente no seu cargo 

não refletia o desempenho ou a produtividade da requerente, mas sim a sua capacidade 

limitada de comunicação no trabalho, devido à sua doença ou deficiência.  

 

Acórdão VDSS Pdp 668/2018 de 24.1.2019: O Tribunal de Primeira Instância, com 
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base nas suas constatações de facto (que os factos relacionados com a transferência 

definitiva do requerente no momento relevante constituíram uma conduta inapropriada à 

luz das circunstâncias do serviço; que a transferência do requerente e a solicitação de 

um segundo cargo não foram realizados de acordo com os interesses de eficiência da 

empresa, mas com o intuito de despromover o requerente ... ), o Tribunal de Primeira 

Instância considerou, com razão, que a conduta e o comportamento descritos em relação 

a esses acontecimentos históricos constituíam maus tratos ao requerente de acordo com 

a definição no artigo 6a (4) e (7) , do Estatuto do Pessoal e o artigo 15.º-A do Código do 

Trabalho, respetivamente, uma vez que a conduta descrita constituiu comportamento 

sistemático, condenável, manifestamente negativo e injurioso para com o requerente, 

que exercia um cargo subordinado, tendo este sofrido danos morais. 

 

Exemplos de políticas de ação afirmativa: 

- Noruega: percentagem mínima de mulheres (40%) nos conselhos de administração das 

sociedades anónimas.  

- Eslovénia: existência de uma percentagem de pessoas com deficiência empregadas em 

grandes empresas por ramo de atividade. 

- EUA: o governo federal só fará certos acordos com empresas que tenham um plano 

para promover o emprego de grupos minoritários. 

 

O quão favorável é o ambiente de trabalho na Eslovênia? 

O prémio "Empresa Amiga dos Deficientes" é uma forma especial de reconhecimento 

social para com os empregadores pelas suas boas práticas no que diz respeito ao emprego 

de pessoas com deficiência na República da Eslovénia. Desde 2017 que o Ministério do 

Trabalho, Família, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades da República da 

Eslovénia publica um concurso público anual para a atribuição de prémios a 

empregadores por boas práticas no domínio do emprego de pessoas com deficiência. Ao 

destinatário do prémio anual é concedida uma carta, que lhe dá o direito de utilizar o 

título "EMPRESA AMIGA DA DEFICIÊNCIA". (Entre os destinatários estão Pekarna Pečjak, 

Steklarna Hrastnik, Pošta Slovenije, Krka, Gorenje). 

 

Carta da Diversidade Eslovena. A Carta da Diversidade é uma das atuais iniciativas 

voluntárias da Comissão Europeia para a diversidade, que tem como objetivo encorajar 
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as organizações (privadas e públicas) a implementar e desenvolver políticas de 

diversidade. Uma Carta da Diversidade é um curto documento que descreve os princípios 

que uma organização deve adotar nas suas atividades de maneira a promover a 

diversidade, a não discriminação e a igualdade de oportunidades no local de trabalho. A 

assinatura da Carta é voluntária e dá acesso às ferramentas (guias, formações, etc.) 

disponíveis na empresa para desenvolver uma política de diversidade consistente e eficaz. 

 

PORTUGAL 

1.   Identificação do Caso: 

Empresa: YKK Portugal 

Tamanho: 50 a 99 colaboradores 

Setor de Atividade: Indústria têxtil / Manufatura de fechos de correr, botões e 

semelhantes 

 

2.   A Empresa (breve descrição/ Quem somos) 

A YKK Portugal produz e comercializa fechos de correr adaptados às mais diversas 

aplicações. A YKK tornou-se uma referência na indústria da moda, sendo reconhecida 

como sinónimo de qualidade, rigor e inovação. Os seus fechos de correr (zippers) podem 

ser facilmente encontrados em roupa, calçado e acessórios de moda das mais 

prestigiadas marcas nacionais e internacionais. 

3.   O objetivo (Porquê): 

A YKK Portugal visa promover a saúde (psicológica e física), o bem-estar e a segurança 

dos seus colaboradores. Para isso, procura eliminar as causas dos perigos e dos danos 

nos locais de trabalho, com o objetivo de eliminar os acidentes industriais (atingir zero 

acidentes). Para além disso, esta empresa procura promover uma forte sensibilização 

para estes aspetos junto dos seus colaboradores. 

4.   Ações tomadas (O Quê e Como): 

Para atingir os seus objetivos, a YKK Portugal procura envolver os colaboradores nas 

decisões e incentivar a sua participação. Por exemplo, existem reuniões onde os membros 

do departamento de RH divulgam ações e pedem o feedback dos funcionários. Além disso, 

esta empresa procura realizar regularmente questionários para avaliar a felicidade, ou 

outras questões, de maneira a obter feedback dos funcionários. 
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Devamos ainda referir que a YKK Portugal criou o Projeto Felicidade e o Projeto Pessoas 

Felizes. O primeiro consiste em aumentar o bem-estar dos colaboradores. O segundo 

envolve exercícios de team building, tanto dentro como fora da empresa, sendo todos os 

custos suportados pela empresa. Outro projeto que esta empresa tem é o Projeto Cuidar 

que envolve, por exemplo, massagens gratuitas de fisioterapeutas, exercícios de team 

building com pessoal especializado, aulas de ginástica, contratos com agricultores para 

fornecimento de frutas frescas da estação, ou até mesmo a oferta de assistência 

financeira às famílias dos funcionários (como pagar pelos materiais necessários para a 

educação). 

A YKK Portugal tem ainda a iniciativa “Dia da Patrulha da Segurança” em que os 

presidentes da empresa, gestores de fábrica e gestão de topo realizam patrulhas de 

segurança no local de trabalho com o objetivo de estimular a motivação para o 

cumprimento das medidas de saúde e segurança, o que permite também aumentar a 

sensibilização dos colaboradores acerca desta questão. Para além disso, esta empresa 

possui o programa "Processo de Designação de Instrução Especial na Gestão de 

Segurança" que identifica de forma abrangente condições e ações potencialmente 

inseguras no local de trabalho.  

 

5.   Resultados alcançados (Impacto): 

Esta empresa obteve o "Corporate Wellness Award 2016” (Prémio do Bem-Estar 

Organizacional), que visa distinguir as práticas das empresas que vão para além do 

estabelecido pela legislação ao nível da saúde e segurança dos colaboradores, das 

práticas de bem-estar organizacional e da saúde no trabalho. A YKK Portugal conquistou 

o primeiro prémio na categoria “Lifestyle Management” (que premeia políticas e ações 

que procuram melhorar o estilo de vida dos colaboradores, tais como: o apoio parental e 

familiar, a sensibilização para o impacto dos estilos de vida na saúde, apoio financeiro, 

entre outras). Esta empresa também foi reconhecida como uma das empresas com maior 

felicidade no trabalho em Portugal, obtendo por esse motivo, por exemplo, o prémio 

Happiness Works (Ranking Empresas Felizes), em 2020. 

6.   Informação Adicional: 

Estas informações poderão ser resultado de intervenções que facilmente podem ser 

adotadas noutras empresas e noutros setores. 

7.   Saiba mais em: 

https://ykk.pt/ 

https://ykk.pt/
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ESPANHA 

Jurisprudência espanhola – relacionada com doenças 

STC 325/1994, de 12 de Dezembro: este acórdão afirma que, embora 'nenhuma doença 

seja em si desonrosa', o tribunal acrescenta que 'Não há dúvida de que a reputação das 

pessoas (artigo 7.º, n.º 3, da Lei Orgânica 1/1982 ) ficou neste caso afetada, bastando, 

para esse fim, remeter ao mérito dos tribunais que julgaram e determinaram, muito 

razoavelmente, que a identificação jornalística, indireta mas inequívoca, de determinada 

pessoa como portadora da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) significou, 

tendo em conta as atitudes sociais que são factos notórios, danos morais (e também 

económicos, como se demonstrou posteriormente) àqueles que assim foram identificados 

como afetados por uma doença cujas causas e vias de propagação geraram e geram um 

alarme social muitas vezes acompanhado por reações, tão condenáveis como 

infelizmente reais, de marginalização de muitas das suas vítimas’, discriminação que, 

como salienta o Tribunal Constitucional, embora particularmente censurável, não é 

menos real e, é por isso que, em casos como o presente, a privacidade dos trabalhadores 

está intimamente ligada ao princípio da igualdade, mas sobretudo ao direito à não 

discriminação. 

 

Jurisprudência espanhola – baseada no género 

STS (Sentença do Supremo Tribunal) de 28 de abril de 2017: neste caso, 

considera-se nulo o despedimento de uma trabalhadora que a empresa tinha 

conhecimento que estaria a ser submetida ao tratamento de fertilização in vitro, ainda 

que no momento do despedimento os óvulos fertilizados ainda não tivessem sido 

implantados no seu útero, ou seja, ela ainda não estivesse grávida. O ST (Supremo 

Tribunal) esclarece que, neste caso, não se pretende equacionar a situação de uma 

mulher submetida a fertilização in vitro, a quem os óvulos ainda não tinham sido 

implantados, pela qual veio a engravidar, mas pretende sim perceber se o que se discute 

constitui num despedimento litigioso ou não, quando há indícios de que o despedimento 

se deveu ao facto de a trabalhadora ter sido submetida a um tratamento específico de 

reprodução assistida, pelo que pode ter ocorrido discriminação.   

 

Jurisprudência espanhola – em matéria de remuneração 

SSTC 145/1991, de 1 de julho, 58/1994 de 28 de fevereiro e 147/1995, de 16 

de outubro: quanto à remuneração, para evitar a discriminação indireta, não está 
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previsto o direito à igualdade de remuneração pelo exercício do mesmo trabalho ou das 

mesmas funções, mas sim o direito à igualdade de remuneração por trabalho de igual 

valor, tendo em conta todas as remunerações recebidas. 

 

ITÁLIA  

Em 26 de outubro de 2021, o Parlamento Italiano aprovou o Projeto de Lei da Igualdade 

com o objetivo de implementar a igualdade de oportunidades e a igualdade de tratamento 

para os trabalhadores masculinos e femininos no local de trabalho e, desta forma, 

prevenir a discriminação. Foram introduzidas alterações relevantes ao Decreto-Lei n.º 

198/2006 (também conhecido como “Código da Igualdade de Oportunidades”). 

O Projeto de Lei da Igualdade ampliou o conceito de condutas discriminatórias diretas e 

indiretas ao incluir neste qualquer tratamento, mudança na organização e/ou no horário 

de trabalho que coloque um funcionário numa posição desvantajosa ou que restrinja as 

suas oportunidades de participação na vida empresarial ou a sua progressão na carreira 

devido ao sexo, à idade, às necessidades de cuidados pessoais ou familiares e à 

gravidez/maternidade/paternidade. 

A Lei da Igualdade alargou às empresas com mais de 50 trabalhadores (o limite anterior 

era de 100 trabalhadores) o dever de elaborar um Relatório Bienal sobre as diferenças 

salariais entre homens e mulheres e respetiva situação laboral. Este Relatório Bienal deve 

conter informações sobre as diferenças salariais entre os géneros e a situação laboral dos 

funcionários considerando, por exemplo, novas contratações, despedimentos, formações 

e promoções.  

A partir de 2022, as empresas que elaborem o Relatório Bienal poderão candidatar-se ao 

“Certificado de Igualdade de Género” no caso de cumprirem determinados objetivos que 

visam garantir a igualdade entre trabalhadores e trabalhadoras em termos salariais, 

oportunidades de emprego, gestão de diferenças de géneros e proteção dos direitos da 

maternidade. 

Por último, a Lei da Igualdade alargou a obrigatoriedade de ter pelo menos 2/5 dos 

membros do Conselho de Administração das empresas públicas não cotadas compostas 

pelo género menos representado.  Esta obrigação estava anteriormente em vigor apenas 

para as empresas cotadas. 
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GRÉCIA 

No que diz respeito à Grécia, apesar das dificuldades na implementação do princípio da 

igualdade de género no local de trabalho, existem prioridades importantes para o reforço 

das políticas de igualdade em todo o âmbito da ação nacional. No âmbito do Programa 

Nacional para a Igualdade Substantiva de Género, estão a ser implementados 

projetos para abordar a desigualdade de género em certas áreas temáticas das políticas 

públicas, bem como para criar ou fortalecer instituições, estruturas e órgãos de decisão 

política. Estes projetos são concebidos e supervisionados por comissões científicas não 

remuneradas com a participação de académicos, especialistas e representantes 

relevantes das partes interessadas, estes projetos são financiados pelo QREN (PO 

"Reforma Administrativa", PO "Desenvolvimento de Recursos Humanos", PO 

"Convergência Digital"). 

A Secretária-geral para a Igualdade de Género implementa programas de formação e 

sensibilização dos funcionários públicos à cerca de questões de igualdade de género, 

de valorização profissional das mulheres empregadas (mentoria), de redução da 

segregação profissional em função do género, da promoção da mulher através do 

incentivo à participação das mulheres nos centros de decisão, do apoio às organizações 

e ONGs de mulheres e da integração do género nas políticas públicas. Além disso, o 

Estado Grego, ao alinhar as suas políticas com as suas orientações com as orientações 

da UE, integrou o empreendedorismo feminino como sendo um dos pilares 

fundamentais da UE no âmbito da sua política de desenvolvimento. Em particular, no 

campo do empreendedorismo e emprego das mulheres, foram criadas ações específicas 

para a igualdade entre mulheres e homens.  

Para além disso, a Lei de Proteção do Trabalho ratificou a Convenção 190 da Organização 

Internacional do Trabalho sobre a Eliminação da Violência e do Assédio no Trabalho. Essa 

ratificação foi ainda mais além, tornando obrigatório para todas as empresas com mais 

de 20 funcionários a elaboração de políticas internas sobre violência e assédio. Além 

do mais, para apoiar as mulheres vítimas de violência, os programas de emprego e 

empreendedorismo da OAED (Instituto Nacional de Emprego da Grécia) foram adaptados 

em conformidade. 

Na mesma lei, foram adotadas disposições para “conciliar” a vida profissional e pessoal 

dos trabalhadores. Foi agora introduzida uma licença de paternidade de 14 dias, com 

proteção contra o despedimento durante 6 meses após o nascimento de cada filho. O 

OAED também subsidia 2 dos 4 meses de licença parental para ambos os pais. Isto vem 
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eliminar os desincentivos que existiam e que podem ter constituído um fardo adicional 

sobre as mulheres, impedindo indiretamente o seu recrutamento ou promoção.  

Estão em progressão trabalhos sobre o selo "Share", um selo que premeia as empresas 

que implementam políticas de igualdade de tratamento e igualdade de oportunidades 

para todos os seus colaboradores. Já tendo sido premiadas 18 empresas com este selo 

pelo período de um ano, como parte da política de implementação do projeto. Esta 

iniciativa terá continuação e será reforçada.  

Por fim, foi inaugurado o "Centro de Inovação para Mulheres" com o objetivo de 

fortalecer o empreendedorismo feminino nos domínios da investigação e inovação, bem 

como das novas tecnologias.  
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Unidade 3. ESTRATÉGIAS PARA GERIR QUESTÕES 

RELACIONADAS COM A SAÚDE MENTAL NO LOCAL DE 

TRABALHO 

Esta unidade fornece informações acerca de como criar uma cultura empresarial que 

promova o bem-estar dos funcionários e garanta que a saúde mental é levada em 

consideração. Isto permitirá que as empresas melhorem o envolvimento dos seus 

colaboradores, que formem gestores acerca destes temas e que se tornem exemplares 

no que diz respeito aos valores que transmitem. A presente unidade também terá como 

foco as ferramentas e estratégias de prevenção e redução do stress no trabalho, 

enfatizando a importância que um ambiente de trabalho saudável tem na qualidade de 

vida geral dos colaboradores. Em primeiro lugar, será apresentado o/a Gestor/a de Bem-

Estar no Trabalho, explicando o seu papel perante as condições de trabalho existentes; 

em seguida, os programas de bem-estar e as ferramentas e serviços práticos para atingir 

esses objetivos, serão descritos em detalhe.  

 

3.1 Papel do/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho 

Gestor/a de Bem-estar no Trabalho e Liderança 

Hoje em dia, as organizações são desafiadas a definir o seu sucesso, sendo a excelência 

da liderança um elemento essencial que resulta na satisfação dos colaboradores, a maior 

inovação e melhores resultados económicos. Assim, ter excelentes líderes é algo 

fundamental para garantir o sucesso de uma empresa. Mas quem é o líder? E como 

definir esse papel em relação ao/à gestor/a? Um/a gestor/a não pode deixar de ser 

também um líder e, assim, contribuir para a excelência do comportamento e da gestão 

de uma empresa.  

Sabendo que uma organização precisa tanto de liderança como de gestão, podemos dizer 

que um líder é alguém mais criativo porque define a visão, garantindo que todos os 

funcionários acreditam nela e a seguem, ao mesmo tempo que inspira e incentiva a 

mudança, sendo caracterizado por um senso de confiança e proatividade. Por outro lado, 

um/a gestor/a é mais orientado para os resultados, porque fornece orientações e 

consistência no trabalho e, para além disso, é também capaz de supervisionar e gerir 

ativamente – às vezes por meio de regras, políticas e procedimentos – com o objetivo de 

garantir a estabilidade da organização. (Hočevar et al., 2003) 
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O papel do/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho está alinhado com o papel do líder, isto 

porque o/a gestor/a cria uma cultura de bem-estar orientada para resultados que permite 

às organizações melhorar o envolvimento dos seus funcionários, educar os líderes sobre 

todos os assuntos relacionados, ganhando assim um apoio sustentável, e destacar a 

importância de uma cultura empresarial liderada pelo exemplo.  

 

O papel do/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho na Gestão de Recursos 

Humanos 

Os funcionários são um recurso fundamental para garantir o sucesso a longo prazo de 

uma empresa, pois são eles que implementam a estratégia de negócios e representam 

uma vantagem competitiva, principalmente quando são altamente qualificados para as 

suas funções e, assim sendo, a gestão deverá trabalhar para manter os seus 

funcionários por um longo período de tempo. Como consequência, as empresas deverão 

ter uma Gestão de Recursos Humanos (GRH) de sucesso, de maneira a atrair os 

melhores colaboradores.  

Existe uma reciprocidade entre o bem-estar dos funcionários no local de trabalho e, por 

um lado, o equilíbrio sustentável entre vida profissional e pessoal e, por outro lado, com 

a existência de uma relação de trabalho positiva. Todos estes elementos impactam o 

desempenho, a atitude, a motivação, o comportamento e o comprometimento das 

pessoas para com o trabalho.  

Por isso, o/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho deve garantir que as seguintes práticas 

são efetivamente levadas a cabo pelo departamento de RH: 

• Investir nos colaboradores, aumentando as suas competências através da 

formação e garantindo-lhes progressão na carreira, o que ajudará a aumentar a 

motivação. 

• Garantir que o trabalho é atrativo em termos de aproveitamento de competências, 

de diversidade e de autonomia. 

• Criar um ambiente positivo a nível social e físico, priorizando a saúde e segurança 

dos funcionários, promovendo a igualdade de oportunidades, garantindo 

interações sociais e garantindo uma remuneração justa.  

• Promover uma comunicação abrangente e bidirecional. 

• Facilitar a participação dos funcionários nos processos de trabalho, fornecendo 

apoio e garantindo flexibilidade no equilíbrio entre vida profissional e pessoal.  
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A importância da motivação e da redução do stress no local de trabalho 

Os/as Líderes e os/as Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho têm um papel fundamental 

na motivação dos funcionários e na criação de um ambiente de trabalho onde estes 

possam prosperar, por exemplo, ao oferecer oportunidades de formação para o 

desenvolvimento pessoal e profissional. Como resultado, os funcionários terão uma 

sensação de sucesso e eficácia, gerando um melhor equilíbrio entre vida profissional e 

pessoal. Mas, para que isso aconteça, os colaboradores precisam de estar motivados, 

pois a motivação é como um combustível que faz com que se executem tarefas de alta 

qualidade, para alem disso, também precisam de trabalhar num ambiente caracterizado 

por bons relacionamentos e por uma cultura de feedback.  

A motivação é um dos principais fatores que afetam significativamente a satisfação dos 

colaboradores no trabalho, ao mesmo tempo que possui um impacto significativo na 

performance da organização. O maior motivador é, portanto, uma tarefa que gostamos 

de fazer. Quando um colaborador está satisfeito a nível pessoal, também a sua saúde e 

bem-estar são afetados positivamente.  

Funcionários satisfeitos são, de facto, mais produtivos, mais dispostos a ajudar os outros 

e mais propensos a realizar tarefas cuja realização não é formalmente esperada da parte 

deles. A equipa e os colegas também têm um papel importante, assim como o salário. 

Mas é a motivação interna, ligada a uma condição de saúde física e a um estado de 

satisfação geral com a vida, que é fundamental neste âmbito, devendo ser enfatizada e 

promovida pelo/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho.  

Recentemente, e sobretudo como consequência da pandemia de Covid-19, a GRH passou 

a focar-se mais no bem-estar dos indivíduos dentro das organizações e na redução de 

fatores de stress que poderão surgir de variadas fontes. Uma exposição prolongada ao 

stress leva a efeitos negativos crónicos na saúde física e mental.  

Os sintomas de stress podem ser divididos em quatro grupos principais:  

• Emocionais: desespero, preocupação, desamparo, contenção, nervosismo, 

descontentamento, falta de energia, sentimento de culpa e inadequação, falta de 

autoestima, sentimento de inferioridade, falta de esperança em relação ao futuro.  

• Intelectuais: sentimento de incompetência, incapacidade de completar tarefas, 

problemas de concentração e tomada de decisão, esquecimento, irracionalidade, 

procrastinação, críticas excessivas.   
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• Comportamentais: impaciência, excitação, agressão, crítica excessiva aos outros, 

pressa, lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, ineficiência, fracasso, evitar 

companhia, distúrbios do sono.  

• Físicos e fisiológicos: palpitações, falta de ar, boca seca, indigestão, tensão 

muscular, ombros caídos, inquietação, hiperatividade, roer unhas, punhos 

cerrados, mãos trêmulas ou suadas, dor de cabeça, náuseas e tonturas, mãos e 

pés frios.  

Para concluir, a gestão do bem-estar no local de trabalho está assente num processo que 

envolve diferentes operações: 

• Planear: definir objetivos e decidir como alcançá-los. 

• Organizar: preparar certos recursos para atingir as metas já estabelecidas. 

• Gerir os Recursos Humanos 

• Impor Liderança: influenciar os funcionários para que eles realizem o trabalho e 

atinjam as metas estabelecidas. 

• Controlar: orientar as atividades para que os resultados atinjam os padrões e 

objetivos esperados.  

Assim sendo, a gestão do bem-estar dentro de uma organização pode ser melhorada 

graças a específicas atividades, conforme descrito no próximo parágrafo. 
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3.2 Ferramentas Práticas 

No capítulo anterior, definimos a motivação como sendo a força principal para estimular 

a energia e a satisfação dos funcionários no local de trabalho. Mas como funciona a 

motivação? E quais são os fatores que mais estimulam as pessoas na sua vida 

profissional? De um modo geral, a Regra Goldilocks também se aplica à motivação, o 

que significa que as tarefas abaixo do nível de competências são consideradas tediosas, 

as tarefas acima do nível de competências afetam negativamente a força de vontade e 

as tarefas no limite das competências reais (ou seja, não muito difíceis nem muito fáceis) 

são uma ótima motivação para o cérebro humano.  

De acordo com alguns estudos (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin & Michaels, 

2000), os funcionários são motivados principalmente pelos valores e cultura da empresa, 

pela organização dentro da empresa e também por terem a oportunidade de trabalhar de 

forma independente, encontrando desafios estimulantes. A título de exemplo, os 

funcionários podem ser motivados ao estabelecer um propósito pra o seu trabalho, ao 

incentivar a sua autonomia e ao definir metas SMART – ou seja, metas que 

provavelmente serão alcançadas e que conseguem melhorar a eficiência e aumentar as 

chances de sucesso.  

Nos parágrafos seguintes, serão listadas algumas ferramentas e estratégias práticas que 

visam aumentar o bem-estar dos colaboradores no trabalho. 

 

Teletrabalho 

O teletrabalho é o método no qual uma pessoa faz todo ou parte do seu trabalho num 

local fora da organização, com recurso a tecnologias de comunicação modernas. Todas 

as regulamentações normais do local de trabalho são aplicadas como na organização. 

Com a crise da Covid-19 e a necessidade de trabalhar a partir de casa, os colaboradores 

começaram a trabalhar remotamente com muita frequência e com um processo de 

implementação bastante rápido. No entanto, existem lados positivos e negativos no 

trabalho a partir de casa. 

Alguns dos principais desafios, tanto para os trabalhadores como para as empresas, 

podem ser assim identificados: 

• Problemas tecnológicos, ou seja, falta de uma infraestrutura adequada. 

• Sentir-se constantemente conectado ao trabalho. 

• Solidão. 
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• Repensar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal; alguns acreditam que o 

teletrabalho melhora este equilíbrio, outros acham mais difícil alternar entre os 

dois; 

• Sucesso inesperado: muitos funcionários reconhecem que se sentem mais 

motivados e trabalham com maior eficiência quando estão em casa. Isso levou à 

necessidade de repensar a forma tradicional de avaliação do desempenho, por 

parte das organizações, com base no tempo passado no escritório.  

Na esfera social e pessoal, o teletrabalho permite uma maior conexão dentro da 

família, com menor necessidade de recorrer a centros de infância, maior motivação e 

horários de trabalho mais flexíveis. Por outro lado, também pode aumentar o conflito com 

outros membros da família, bem como acresce o risco de deixar de distinguir o tempo de 

trabalho do tempo pessoal. Para resolver este problema, podem ser adotadas algumas 

estratégias, por exemplo: planear e definir listas de tarefas, criar um cronograma e 

cumpri-lo, introduzir exercícios e um estilo de vida saudável, delegar tarefas e fazer 

pausas.  

A nível económico o impacto pode ser identificado pela diminuição dos custos de 

transporte e, desta forma, o teletrabalho também tem impacto a nível ecológico, devido 

à menor poluição do ambiente derivada da redução dos transportes e deslocações 

pendulares.  

Dado o impacto do teletrabalho durante a pandemia de Covid-19 e agora que a fase de 

emergência chegou ao fim, as organizações precisam de reconsiderar o horário de 

trabalho que oferecem. Por outro lado, os funcionários consideram cada vez mais o 

teletrabalho como uma conditio sine qua non no processo de escolha de um novo 

emprego.  

 

Dinâmicas de grupo 

Quando os funcionários trabalham em equipa, todos tentam alcançar um objetivo comum, 

um propósito ou uma visão que defina o grupo. Uma definição clara da missão é 

fundamental para permitir o bom funcionamento do grupo, bem como a compreensão 

clara da dinâmica de grupo por parte do/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho  

A dinâmica de grupo pode ser melhorada ao nível da empresa, criando normas e políticas 

que enfatizem a importância de respeitar e ouvir todos os membros do grupo, bem como 

salientando as oportunidades que surgem de uma enriquecedora discussão de grupo. Isso 

pode ser feito, por exemplo, ao incentivar a comunicação entre pessoas específicas, ao 
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separar certos membros do mesmo subgrupo e ao atribuir tarefas que exigem a 

participação de membros de diferentes subgrupos.  

 

Recrutamento, formação e integração na organização 

O/a Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho tem o papel fundamental de garantir que o 

processo de recrutamento é realizado de forma transparente e clara, tendo também de 

supervisionar o acesso dos novos colaboradores a um programa de integração e 

desenvolvimento que os faça sentir bem-vindos ao seu novo trabalho.  

O processo de recrutamento começa com o planeamento da capacidade de pessoal. 

Em seguida, os Recursos Humanos determinam a quantidade e qual o tipo de pessoas 

que são necessárias. Após a analisar e o anunciar a vaga, a próxima fase é convidar os 

potenciais candidatos a se inscreverem, seguindo diferentes procedimentos de inscrição. 

Ao convite segue-se uma fase de seleção, onde as organizações escolhem, entre todos 

os candidatos, aqueles que cumpriram os requisitos da organização, através de uma ou 

duas rondas de seleção. Uma vez que a organização tenha selecionado os funcionários, 

segue-se o processo de integração (Novak, 2008) 

O processo de integração e formação visa fazer com que os novos funcionários se 

sintam à vontade dentro da empresa e inclui sempre alguma forma de orientação 

profissional, é aqui que os Recursos Humanos apresentam informações básicas sobre a 

organização, as suas atividades, os principais produtos e serviços, a sua estrutura 

organizacional, o seu contrato de trabalho e os seus direitos e responsabilidades. De 

seguida, segue-se uma reunião introdutória, durante a qual é fornecida uma visão mais 

detalhada sobre o funcionamento e a estrutura da organização. Por fim, a etapa de 

mentoria revela importância na definição do cronograma e do processo para que o novo 

colaborador se torne autossuficiente, sendo então apresentado ao local de trabalho 

também em termos de deveres, direitos e tarefas.  

Toda a organização deve ter uma visão clara, para que os colaboradores conheçam qual 

o objetivo do seu trabalho e esforço, para que se sintam parte da organização e, em 

última análise, para que se identifiquem com a missão da própria empresa.  

 

Conflito e negociação 

O conflito é inevitável devido à diversidade dos seres humanos em termos de perceções, 

crenças, valores e objetivos. Um conflito surge quando duas partes têm objetivos, 
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perceções e emoções diferentes e insistem em manter as suas posições. Embora o conflito 

sempre exista, as pessoas podem influenciar a maneira como este se manifesta: na 

verdade, a maneira como uma pessoa reage ao conflito reflete o seu nível de inteligência 

emocional.  

De acordo com Eckstein (1998) e com o Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument 

(Instrumento de Modalidades de Conflito), existem pelo menos cinco abordagens 

diferentes para a resolução de conflitos: 

• Afastamento: ignorar o conflito, com o desejo de permanecer neutro.  

• Aceleração: quando um lado quer impor sua própria solução como sendo a única 

possível. 

• Acomodação: é quando as pessoas se preocupam mais com a harmonia do que 

com a sua posição, o que promove cooperação e conforto, mas não resolve o 

problema. 

• Comprometimento: quando ambos os indivíduos sacrificam alguns de seus 

interesses para chegar a um acordo. 

• Resolução de problemas: ou seja, alcançando o máximo para si e para a parte 

envolvida no conflito, não apenas vencendo, mas também encontrando uma 

solução para o problema.  

Um conflito pode ser resolvido, primeiramente, ao convidar ambas as partes a enfrentar 

o problema e pronunciar a sua vontade de o resolver. O próximo passo será entender a 

posição tomada pelo outro e definir os problemas, as posições e os objetivos que surgiram 

com o conflito. De seguida, ambas as partes analisarão as possíveis soluções para o 

problema de forma imparcial. Por fim, é necessário chegar a um acordo, decidindo qual 

a melhor solução e chegando a uma resolução do conflito.  

Ter um procedimento de negociação bem claro é fundamental dentro de uma 

empresa, de maneira a garantir um contexto agradável, onde os colaboradores se sentem 

ouvidos, à vontade e livres para expressar suas opiniões – todos os elementos que 

contribuem para aumentar seu bem-estar.  

 

Coaching 

Coaching é um método que se foca no futuro para alcançar os melhores resultados e 

objetivos, ao invés de resolver os problemas do passado. Ajuda os indivíduos a 

desenvolver todo o seu potencial, utilizando todos os seus recursos internos. O coaching 
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combina os recursos individuais de uma pessoa, as suas habilidades e os seus pontos 

fortes para superar limitações e alcançar objetivos. A International Coaching Federation 

(Federação Internacional de Coaching) define este processo como uma parceria com os 

clientes, num processo pensativo e criativo, inspirando-os a maximizar o seu potencial 

tanto do ponto de vista pessoal como profissional.  

O coaching, na verdade, pode ser pessoal ou empresarial. A grande diferença é que o 

coaching pessoal lida apenas com indivíduos como pessoas, enquanto o coaching 

empresarial lida com indivíduos como parte da organização em que trabalham, levando 

os indivíduos e a sua empresa a chegar até onde ambicionam. O coach empresarial 

concentra-se em identificar os pontos fortes e fracos da pessoa, do grupo ao qual 

pertence e da organização onde trabalha, de maneira a enfrentar desafios e aproveitar 

novas oportunidades. Por exemplo, desenvolver uma mentalidade focada na 

aprendizagem, trabalhar a resiliência e adotar maior flexibilidade são fatores-chave para 

promover o crescimento, a inovação e o sucesso. A este processo segue-se uma melhoria 

do estado atual da organização e dos seus colaboradores, bem como será visível um 

aumento do potencial de liderança e do desempenho organizacional.  

Algumas boas competências de coaching, que também podem ser replicadas como uma 

prática recomendada entre os funcionários, são por exemplo: 

• Boa comunicação: sensação de conforto e igualdade em relação às outras pessoas, 

atenção à comunicação não verbal, compreensão e confiança mútua, respeito, 

observação e coordenação com o interlocutor.  

• Ouvir, o que implica um foco consciente e concentração para com o indivíduo, com 

capacidade de evitar julgamentos e suposições.  

• Questionar, ou seja, escolher as palavras certas no momento certo, desafiando as 

nossas mentes, mas também ter a capacidade de fazer perguntas abertas com 

um propósito e objetivo claros.  

• Fornecer feedback construtivo, ao comunicar a nossa observação, mantendo uma 

atitude positiva na forma como falamos e na mensagem que transmitimos.  

O coaching representa uma boa prática cada vez mais comum entre empresas e 

organizações para facilitar o desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores.  
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3.3. Intervenção numa Fase Inicial 

A implementação de programas de apoio com vista à promoção do bem-estar dos 

colaboradores representa uma atividade fundamental para as empresas. Estes programas 

permitem melhorar o desempenho da organização e aumentar os níveis de bem-estar 

dos indivíduos. Em particular, estudos sugerem que, ao promover a saúde psicofísica dos 

indivíduos, os programas de bem-estar organizacional podem reduzir as taxas de 

rotatividade e absentismo dos funcionários e aumentar o desempenho da organização. 

Para serem eficazes, os programas de intervenção devem ser prontamente executados, 

de forma a evitar que as condições de desconforto dos trabalhadores se tornem, no 

futuro, problemas graves para a organização e para eles próprios. Por outras palavras, 

os programas de intervenção devem ser implementados como medidas preventivas 

destinadas a reduzir os riscos psicossociais, que podem impactar negativamente o bem-

estar dos indivíduos e da organização. Como os recursos humanos são um pilar de 

qualquer organização, a realização antecipada de intervenções para o bem-estar 

psicofísico no local de trabalho são atividades cruciais para empresas de sucesso.  

Embora os programas de bem-estar organizacional sejam geralmente bem recebidos 

pelos funcionários e desempenhem um papel central na gestão organizacional, o seu 

sucesso não é garantido. Para aumentar sua eficácia, pesquisas sugerem que se preste 

atenção a alguns aspetos importantes desde as etapas iniciais do seu desenvolvimento 

(Nielsen & Noblet, 2018). Em particular, é importante conceber programas adaptados 

especificamente para um certo contexto organizacional, estrutura e funcionários. Para 

além disso, é essencial obter coordenação e apoio da administração e dos trabalhadores. 

Para projetar e conduzir programas de promoção do bem-estar oportunos e bem-

sucedidos, pode ser útil seguir um modelo que considere diferentes fases: a preparação 

da intervenção, a identificação de áreas de foco, o planeamento de ações, a 

implementação e a avaliação final. 

 

1. Na preparação da intervenção, devem ser cuidadosamente considerados os 

aspetos relativos ao estabelecimento de um grupo coordenador, ao 

desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e à prontidão dos membros 

da organização para a mudança. Ter um grupo coordenador que proporcione apoio 

é algo crucial para o sucesso da intervenção. O grupo deve incluir profissionais de 

RH, gestores sénior e gestores de linha. Estes precisam de possuir competências 

de gestão de projetos e conhecimentos na área da saúde no trabalho. Outro aspeto 
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crucial é a comunicação. De acordo com os estudos, os programas de saúde e 

bem-estar bem-sucedidos precisam de ter uma comunicação clara sobre as tarefas 

e as funções das pessoas envolvidas. Quando a comunicação não é bem-sucedida 

e os funcionários recebem informações insuficientes sobre o projeto, levará a que 

não conseguirão perceber o que se espera deles, o que poderá prejudicar 

gravemente os resultados da intervenção. Por fim, é importante preparar os 

funcionários para a mudança. Para isso, estudos recentes sugerem a eficácia do 

uso de métodos participativos. Os funcionários envolvidos, que antecipam um 

impacto relevante da intervenção, são também aqueles que geralmente relatam 

os melhores resultados da intervenção. 

2. Uma parte central do desenvolvimento de um programa eficaz de bem-estar no 

trabalho é a identificação dos aspetos nos quais é importante focar a 

intervenção. Para esse propósito, é fortemente recomendado o uso de 

questionários padronizados (ou seja, questionários cientificamente bem validados 

que permitam a identificação de uma ampla gama de riscos psicossociais). O uso 

de ferramentas especificamente adaptadas aos contextos também tem recebido 

atenção nos domínios da investigação. Estes instrumentos podem ser usados de 

forma rentável quando as ferramentas padronizadas são percebidas pelos 

funcionários como sendo incapazes de limitar as suas condições reais de trabalho, 

ou como tendo pouca relevância para esse aspeto. Depois de recolher e analisar 

os dados, os funcionários deverão receber feedback sobre os resultados. Os 

feedbacks de pesquisas e de dicas pessoais estimulam as discussões e podem 

promover o sucesso do programa.  

3. Depois de identificadas as áreas de intervenção, deve ser desenvolvido um plano 

de ação. Nesta fase, as oportunidades de melhoria e as soluções identificadas 

com base na avaliação devem ser apresentadas às pessoas envolvidas no 

programa. Aqui, os workshops e os focus groups (grupos de discussão) poderão 

ser úteis para promover o envolvimento dos colaboradores e facilitar o 

desenvolvimento de planos de ação personalizados. É crucial definir 

cuidadosamente quais as metas/objetivos do programa e traçar um plano de 

avaliação dos resultados que serão alcançados. 

4. Os planos de ação desenvolvidos devem ser implementados. Nesta fase, a 

capacidade da gestão conduzir o processo de implementação dos planos é algo 

crucial. No processo de avaliação dos padrões da gestão, Mellor et al. (2011) 

descobriram que os gestores seniores foram fundamentais na implementação dos 

planos de ação. Mellor et al. (2013) relataram que uma das barreiras mais 



  Introdução do Perfil Profissional do/a Gestor/a de 

Bem-Estar no Trabalho para Prevenção e Combate do 

Stress no Trabalho 

 

52 

52 

 
2019-1-SI01-KA202-06039 

importantes para a implementação bem-sucedida de planos de ação de padrões 

de gestão foi a falta de disponibilidade dos gestores. A falta de apoio da gestão 

geralmente resulta na retirada das atividades de intervenção, isto por não haver 

recursos ou existir pressão em relação ao tempo. Criar um ambiente de apoio e 

incentivar a participação dos funcionários, garantindo que cada um deles entenda 

as atividades e os objetivos, são aspetos cruciais. 

5. Por fim, os resultados do programa devem ser avaliados.  Nesta etapa, é 

importante verificar se as metas e os objetivos planeados foram de facto 

alcançados. Outro objetivo relevante é a identificação de outras áreas a melhorar. 

Nesta fase, é importante medir o impacto do programa e a sua eficácia, tanto para 

os funcionários quanto para as organizações. Algumas perguntas-chave que 

devem ser respondidas são: Quem esteve envolvido no programa e porquê? Que 

planos de ação foram desenvolvidos e em que medida estes foram 

implementados? Podem ser identificados fatores que dificultaram e/ou facilitaram 

o processo? O que acharam os participantes acerca da intervenção? De que forma 

mudaram os modelos de mentalidade durante o processo de intervenção? 

 

De acordo com os estudos, a consideração dos aspetos supracitados deverá permitir o 

desenvolvimento de programas de intervenção eficazes. Na próxima seção deste manual 

serão apresentadas algumas estratégias úteis para a realização destas intervenções. 
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3,4. Estratégias Úteis 

Para implementar programas bem-sucedidos de intervenções de bem-estar 

organizacional, pode ser útil considerar algumas estratégias específicas. Nas próximas 

páginas, serão apresentadas algumas dicas e estratégias que visam facilitar o desenho e 

a implementação bem-sucedida das diferentes etapas no desenvolvimento de um 

programa de intervenções de bem-estar organizacional. 

 

1. Como já mencionado, obter o apoio dos gestores é extremamente importante. 

Uma estratégia bem-sucedida, que pode ser usada para atingir esse objetivo, 

requer que se preste atenção a alguns aspetos principais. Em primeiro lugar, é 

importante comunicar claramente com os gestores, de maneira a lhes explicar os 

benefícios da implementação de um programa de bem-estar. As comunicações 

devem ser claras, abrangentes e devem se concentrar na apresentação de 

experiências bem-sucedidas noutras organizações. O facto dos funcionários felizes 

e saudáveis serem mais eficazes, produtivos e menos dispendiosos em termos de 

saúde é, muitas vezes, um argumento convincente. Se a participação dos gestores 

é essencial, o envolvimento dos colaboradores não fica nada atrás. Uma estratégia 

eficaz deve incluir alguns pontos principais. Primeiramente, deve ficar claro que a 

participação dos trabalhadores é altamente valorizada. As perceções, 

necessidades e expectativas dos trabalhadores devem ser exploradas e tidas em 

consideração para saber precisamente como agir de forma a estimular o seu 

envolvimento. Além disso, é em muitos casos útil criar "grupos de bem-estar" 

compostos por funcionários selecionados, que devem agir como uma referência 

para encorajar o envolvimento do restante pessoal. A definição de planos de 

comunicação eficazes é também crucial. Nesse sentido, é essencial criar 

mensagens convincentes e que tenham valor para o público. O plano de 

comunicação deve criar um call to action (chamada para a ação) e, portanto, pode 

ser vantajoso utilizar verbos que se refiram a ações e movimentos. Para uma 

alcançar uma comunicação eficaz, também é importante considerar quais os 

canais mais adequados para atingir o público-alvo. Para além disso, para encorajar 

a mudança, é necessário mostrar boas razões que levem ao trabalho nessa 

direção. Nessa perspetiva, deve-se informar os indivíduos acerca dos aspetos 

positivos da mudança e focar a atenção nos recursos disponíveis e que podem 

favorecer o processo. Nesta fase, é preferível enfatizar mais as boas razões, que 

impulsionam a mudança, ao invés daquelas que incentivam a não mudar. As 
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estratégias de maior importância são também aquelas que criam ambientes que 

promovem o valor da mudança e estimulam a autoeficácia e o apoio social. 

 

2. Após obter o comprometimento dos envolvidos no programa, é fundamental 

identificar exatamente quais são os aspetos prioritários para a intervenção. 

Conforme referido anteriormente, nesta fase devem ser cuidadosamente 

identificadas as metodologias e os procedimentos mais adequados para a recolha 

de dados (questionários adaptados aos contextos específicos ou padronizados).  

 

 

3. A terceira etapa é o planeamento de ações a serem implementadas. As ações 

SMART são úteis nesse sentido. A sigla SMART define ações que são: Específicas, 

Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e Temporais (SMART do inglês Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Timed)   

a) Específicas: As ações propostas devem ser claramente definidas em relação aos 

resultados esperados. As descrições devem ser claras, mas concisas. Recomenda-

se especificar exatamente quais as ações que devem ser executadas, porque 

motivo são necessárias, quem as deve realizar, quando devem ser feitas e quais 

as consequências esperadas. 

b) Mensuráveis: As ações devem ser acompanhadas de indicadores quantitativos e 

qualitativos, com o objetivo de avaliar o alcance das metas. 

c) Alcançáveis: As ações devem ser desafiantes, mas alcançáveis. As competências, 

os conhecimentos e os recursos necessários para realizar as ações devem ser 

sempre tidos em consideração. 

d) Relevantes: As ações devem ser relevantes em relação aos objetivos, tal como 

devem ser partilhadas e acordadas pelos gestores e demais envolvidos no 

processo.  

e) Temporais: As ações devem ter um prazo específico. Se houver um prazo muito 

longo, será útil identificar prazos intermédios. 

 

4. Outro aspeto fundamental é o acompanhamento da evolução do programa. Nesta 

fase, considera-se uma estratégia eficaz a partilha dos pontos relevantes do 

programa (custos, impacto esperado-concretizado, valor agregado oferecido pelo 

programa nos níveis individual e organizacional) com todas as pessoas envolvidas. 

Isto fomenta o comprometimento dos participantes e permite redirecionar as 
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ações de forma a torná-los mais determinados. 

 

5. A etapa final consiste na avaliação do programa e na comunicação dos resultados 

alcançados. Aqui, o progresso nos objetivos planeados deve ser objetivamente 

verificado. Este processo deve envolver participantes a diferentes níveis e deve 

ter como base indicadores qualitativos e quantitativos previamente partilhados. 

Por fim, os resultados obtidos deverão ser comunicados a todas as pessoas 

envolvidas no programa. Nesse sentido, é importante oferecer explicações sobre 

todas as escolhas feitas. Uma estratégia útil é apresentar resultados com recurso 

a tabelas e figuras que sejam fáceis de ler e de interpretar. Também se deve dar 

destaque aos pontos fortes do programa e a possíveis áreas a melhorar no futuro. 

É preferível optar por comunicações fáceis de entender e imparciais. 

 

Uma estratégia de sucesso para a gestão de programas de promoção do bem-estar 

organizacional é a implantação dos chamados “Círculos de Saúde” (em inglês “Health 

Circles”). Estes são grupos de discussão estruturados, onde os colaboradores identificam 

os principais problemas relacionados com a saúde no trabalho, bem como desenvolvem 

e implementam estratégias para abordar questões relacionadas com o estilo de vida dos 

indivíduos e com as mudanças organizacionais. Os círculos de saúde são uma estratégia 

altamente valiosa, pois representam uma abordagem flexível que pode ser facilmente 

adaptada a diferentes empresas e situações (Brandenburg & Slesina, 1994). No geral, 

círculos de saúde são conduzidos com a orientação de um facilitador que atua como 

moderador da reunião. Os círculos, normalmente, exigem entre 6 a 10 encontros que se 

desenvolvem em várias etapas: 

a) O primeiro objetivo a alcançar pelos Círculos de Saúde é estabelecer um 

compromisso de todas as partes, com respeito pelos objetivos do projeto. 

b) São avaliadas as necessidades e os riscos (físicos e psicossociais). 

c) Os participantes discutem os resultados da avaliação. Normalmente, as reuniões 

concentram-se nas necessidades e condições específicas identificadas nas fases 

anteriores. Os participantes também propõem algumas possíveis soluções.  

d) Nesse momento, as sugestões desenvolvidas no Círculo de Saúde são 

comunicadas à gestão, para que estes possam decidir quais as ações que devem 

ser implementadas e qual a ordem. 

e) As soluções propostas são então implementadas. Estas ações são a base para a 

melhoria da saúde física e psicológica dos colaboradores. 

f) A última reunião tem como objetivo apresentar e avaliar os resultados alcançados. 
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Geralmente, o método do Círculo da Saúde é extremamente vantajoso. Este demonstrou 

ser uma estratégia eficaz para melhorar o ambiente psicossocial no trabalho e reduzir as 

baixas médicas. Além disso, todos os participantes, no geral, relatam um alto grau de 

satisfação. 
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 ANEXO I: Ferramentas para Gestores/as de Bem-

Estar no Trabalho 

Chegou o momento de complementar a informação e o conhecimento anteriormente 

adquirido e prosseguir para os recursos e conteúdos práticos do Kit de Ferramentas para 

Gestores/as de Bem-Estar no Trabalho! 

Nesta segunda secção, encontrará várias atividades e ferramentas que ajudam o/a 

Gestor/a de Bem-Estar no Trabalho a fornecer uma abordagem pragmática e funcional 

de prevenção e combate do stress no trabalho. 

 

Essas ferramentas e recursos incluem: 

• Vídeos 

• Histórias de sucesso/fracasso 

• Questionários de Escolha Múltipla 

•  FONTES EXTERNAS 

 

Para além disso, estes recursos estão distribuídos por unidades, para que possa 

facilmente relacioná-los com os conteúdos abordados em cada unidade do Manual! 

 

Assim, ao longo deste kit de ferramentas, encontrará X ferramentas, distribuídas da 

seguinte forma: 

 HISTÓRIAS 

DE 

SUCESSO 

QUESTIONÁRIOS 

DE ESCOLHA 

MÚLTIPLA  

FONTES 

EXTERNAS 

QUESTIONÁRIOS VÍDEOS 

Unidade 1. 1 1 3 1 1 

Unidade 2. - 2 - 2 - 

Unidade 3. - - 4 - 3 
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Unidade 1. PROMOVER UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA E PRÓ-

ATIVA PARA GERIR QUESTÕES DE SAÚDE E BEM-ESTAR NO 

TRABALHO 

 

 QUESTIONÁRIO DE ESCOLHA MÚLTIPLA 
 

Pergunta: Psicologia do Trabalho e das Organizações (PTO)  

O bem-estar no trabalho é um assunto importante da PTO, que inclui:  

1. O impacto organizacional do bem-estar dos funcionários.  

2. O stresse e tensão sobre sua vida no geral.  

3. As repercussões físicas e psicológicas de um local de trabalho pouco saudável.  

4. Como promover eficazmente o bem-estar no trabalho. 

Opção 1. 

Opção 1 e 2 

Opção 2. 

Opção 2 e 3 

Opção 3. 

Opção 2 e 4 

Opção 4. 

Todas as opções. 

Gostaria de descobrir a resposta? 

Consulte o Anexo II! 

 

 FONTES EXTERNAS 

Tipo de fonte e 

benefícios 

Fonte: Employee Wellness Report (2021). O bem-estar e a 

felicidade dos funcionários no trabalho são questões importantes 

que devem ser controladas e avaliadas. O bem-estar pode ter um 

efeito positivo na organização, relacionando a área da PTO ao tema 

da próxima unidade (promoção do bem-estar). Os relatórios 
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 HISTÓRIA DE SUCESSO  

 

Alberta School Employee Benefit Plan  
Mais do que apenas benefícios  

 
  

O Alberta School Employee Benefit Plan - ASEBP (Plano de Benefícios para os Funcionários 

Escolares de Alberta), vencedor do Premier Award for Healthy Workplaces (Prémio para 

Locais de Trabalho Saudáveis) em 2012, apresentou uma Iniciativa para Locais de 

Trabalho Saudáveis tirando proveito dos pontos fortes que os destacaram como 

empregadores de eleição, ao mesmo tempo que aborda as diferentes barreiras de saúde 

para os indivíduos e para o local de trabalho. 

 Esta iniciativa identificou três áreas principais de melhoria: revigorar as melhores 

práticas da organização, criar uma comissão de fitness e passar de uma comissão social 

para uma diferente abordagem de comissão caracterizada por um espírito mais 

equilibrado (expandida para abordar o envolvimento da comunidade e do local de 

trabalho). Estas áreas tem vindo a ser abordadas ao longo dos anos, desde que a 

Iniciativa para um Local de Trabalho Saudável 

foi lançada pela primeira vez. 

O ASEBP também desenvolveu o seu próprio 

modelo de saúde no local de trabalho, após 

receber informações dos funcionários durante 

um evento de dois dias conhecido como 

"Learning Days” (Dias de Aprendizagem). Os 

funcionários foram questionados sobre o que 

achavam importante em termos de saúde e, 

de seguida, as sugestões foram agrupadas 

em categorias para criar o modelo de saúde. 

Hoje, a ASEBP continua a disponibilizar 

iniciativas de saúde e bem-estar que abordam 

apresentam várias medidas úteis de Análise de RH para aplicar nas 

organizações. 

Link https://www.wellablelabs.com/research/employee-wellness-

industry-trends-reports/2021  

 Modelo de Saúde no Local de Trabalho do ASEBP 

https://www.wellablelabs.com/research/employee-wellness-industry-trends-reports/2021
https://www.wellablelabs.com/research/employee-wellness-industry-trends-reports/2021
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todos os aspetos da saúde - emocional, físico e nutricional. Os funcionários estão 

ativamente envolvidos no planeamento de eventos sociais, como um torneio de golfe no 

outono e um churrasco em família anual, para além disso também votam anualmente 

nas instituições de caridade a serem apoiadas por meio do programa de caridade Casual 

for a Cause.  

Medidas de angariação especiais como vendas de bolos e leilões, são também 

voluntariamente organizadas por funcionários, sempre que necessário. A cada trimestre, 

durante as comemorações de Celebração da Vida, é reservado algum tempo para 

reconhecer marcos significativos da vida pessoal e profissional dos funcionários, como 

casamentos, promoções e conquistas educacionais. O ASEBP também é um dos primeiros 

a adotar padrões de saúde mental para o trabalho no Canada. 

O departamento de Recursos Humanos do ASEBP garante que as avaliações ergonômicas 

estão ao alcance de todos os funcionários, para alcançar um nível ótimo de saúde no local 

de trabalho. A Comissão de Fitness para a Saúde trabalha para fornecer uma grande 

variedade de programas de fitness que suportam todos os níveis físicos e todos os 

horários de trabalho, a aderência a estes programas é prova do seu sucesso - cerca de 

um quarto dos funcionários usufruiu dos programas apenas no período do verão passado. 

Para além disso, a nova Comissão de Culinária incentivou os funcionários a enviarem as 

suas receitas favoritas para compor uma peça impressa que será o foco de uma exibição 

especial de livros de receitas culinárias neste inverno.  

  

  

  

Fonte:  https://www.workplacewellnessonline.ca/success-stories.php 

 

 

 

 FONTES EXTERNAS 

 

Tipo de fonte e 

benefícios 

Fonte:  Wellbeing at work (2022) Esta ficha informativa centra-se 

no bem-estar no local de trabalho, explicando a sua importância. 

Descrevendo os domínios do modelo de bem-estar da CIPD e 

analisando o papel de diferentes partes interessadas no cultivo de 

um local de trabalho saudável. 

Link https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-

being/factsheet#gref  

https://www.workplacewellnessonline.ca/success-stories.php
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/factsheet#gref
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/factsheet#gref
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 QUESTIONÁRIO 

 

Questionário - Orientação para a Felicidade 
  

Por favor, indique até que ponto cada uma das seguintes afirmações corresponde à sua 

experiência pessoal. Marque com um (X) a opção que corresponde à resposta que 

pretende dar. Considere a seguinte escala para responder: 

1 = Não corresponde em nada à minha experiência pessoal 

2 = corresponde um pouco à minha experiência pessoal 

3 = corresponde à minha experiência pessoal 

4 = corresponde muito à minha experiência pessoal 

5 = corresponde completamente à minha experiência pessoal 

 
1. A minha vida tem um propósito maior. 1 2 3 4 5 

2. A vida é muito curta para adiar os prazeres que nos pode proporcionar.      

3. Independentemente do que estou a fazer, o tempo passa muito depressa.      

4. Ao escolher o que faço, tenho sempre em conta se isso irá beneficiar outras pessoas.      

5. Saio da minha rotina para me sentir estimulado.      

6. Procuro situações que desafiem as minhas competências e capacidades.      

7. Tenho a responsabilidade de fazer do mundo um lugar melhor.      

8. Ao escolher o que fazer tenho sempre em conta se será prazeroso.      

9. Tanto no trabalho como no lazer, costumo ficar completamente imerso(a) e esqueço-me 

de mim próprio(a). 

     

10. Minha vida tem um significado permanente.      

11. Concordo com a seguinte afirmação: “a vida é curta - come primeiro a sobremesa”.      

12. Sou sempre absorvido/a pelo que faço, focando-me completamente.      

13.  O que faço tem importância para a sociedade.      

14. Adoro fazer coisas que estimulem os sentidos.      

15. Ao escolher o que faço tenho sempre em conta se posso ficar completamente 

absorvido/a no que irei fazer.  

     

16. Passei muito tempo a pensar sobre o significado da vida e de que forma me encaixo no 

todo. 

     

17. Para mim, uma vida boa é uma vida prazerosa.      

18. Raramente me distraio com o que está a acontecer ao meu redor.      

 
Fonte: https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/94536/1/Ana%20Silva_Tese2020.pdf 

 
 

 

 
 

 
 

https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/94536/1/Ana%20Silva_Tese2020.pdf
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 FONTES EXTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

fonte e 

benefícios 

Fonte:   Orientation to Happiness and Decent Work: A Study of Profiles in 

Portuguese Workers (2020). Esta tese centra-se na Orientação para a Felicidade 

e o Trabalho Digno nos trabalhadores portugueses, com o objetivo de identificar 

diferentes perfis de trabalhadores com base nesta relação.  

Link https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/94536/1/Ana%20Silva_Tese2020.pdf  

https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/94536/1/Ana%20Silva_Tese2020.pdf
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Unidade 2. FOMENTAR O TRABALHO EM EQUIPA DOS 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, A 

MELHORIA DO DESEMPENHO DOS COLABORADORES E A 

DIMINUIÇÃO DE DOENÇAS E DO ABSENTISMO 

 

 QUESTIONÁRIO 

 

1. Responda a cada pergunta selecionando a caixa que corresponde à sua 

resposta, SIM ou NÃO. Responda SIM mesmo que apenas se identifique com 

parte da afirmação.  

  SIM NÃO 

1 Trago muitas vezes trabalho para casa.   

2 Penso regularmente em trabalhar a partir de casa.   

3 Penso que, para que o trabalho fique bem feito, apenas eu o posso 

fazer. 

  

4 Muitas vezes subestimo o tempo que vou demorar a concluir uma 

tarefa. 

  

5 Acho que, no meu trabalho, tenho muitos prazos difíceis de cumprir.   

6 Muitas vezes me sinto culpado/a por querer relaxar e não fazer nada.   

7 Costumo pensar nos problemas do trabalho, mesmo quando deveria 

estar relaxando. 

  

8 Faço tudo rapidamente - comer, falar, caminhar, conduzir.    

9 Fico impaciente quando os outros falam/conduzem devagar.   

10 O meu apetite mudou; ficou maior ou menor, ou salto refeições.   

11 Tenho mudanças de humor.   

12 Costumo cerrar/ranger os dentes.   
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13 Tenho dores musculares, especialmente nos ombros, pescoço, cabeça 

e parte inferior das costas. 

  

14 Não consigo executar as tarefas tão bem quanto antes.   

15 Costumo recorrer ao álcool, cafeína, nicotina ou drogas.   

16 Não tenho tempo para hobbies.   

17 Sou extremamente competitivo, inclusive em desportos e jogos.   

18 Para mim é difícil elogiar os outros, mesmo quando merecem. Consigo 

criticar com mais facilidade. 

  

19 O meu desejo sexual é menor, o meu ciclo menstrual está alterado.   

20 Nego/evito os problemas e espero que estes desapareçam.   

 

4 ou menos pontos: é menos provável que venha a sofrer de alguma doença 

relacionada com o stress. 

Entre 5-11 pontos: é mais provável que venha experienciar alguma doença 

relacionada com o stress, seja mental ou física. Seria benéfico para si recorrer a 

aconselhamento/consultas de gestão de stress.  

12 ou mais pontos: é mais provável que venha a sofrer de alguma doença relacionada 

com o stress, por exemplo: diabetes, intestino irritável, enxaquecas, dores nas costas e 

no pescoço, pressão alta, doenças cardíacas, derrames, depressão, ansiedade. 

 

Dicas de como melhorar a sua pontuação 

Verifique as respostas que selecionou SIM: 

• veja se consegue reduzir, alterar ou ajustar estas ações. 

• comece com as que são mais fáceis e com maior probabilidade de sucesso 

• comece com pequenas mudanças, pois é necessária uma implementação diária 

para que a mudança seja permanente 

• o apoio da família, dos amigos e dos colegas facilitará este processo 

• ajuda profissional está sempre disponível 

 

 QUESTIONÁRIO 
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2. Abaixo estão os fatores que podem ser uma fonte de stress no trabalho num 

determinado momento ou período. Por favor, classifique cada afirmação de 

acordo com a escala descrita, dependendo do quão forte é, para si, a fonte de 

stress no trabalho. 

 

1 - fonte muito pequena de stress 

5 - fonte muito forte de stress 

  1 2 3 4 5 

1 Tenho muito que fazer.      

2 Tenho falta de poder e influência      

3 Estou a realizar um trabalho que vai para além das minhas 

capacidades. 

     

4 Estou a realizar um trabalho que está abaixo das minhas 

capacidades. 

     

5 Não tenho trabalho suficiente.      

6 Faço gestão e/ou supervisiono o trabalho de outras pessoas.      

7 Discordo com as políticas da organização ou instituição onde 

trabalho. 

     

8 Levo o trabalho para casa.      

9 Valor do pagamento.      

10 Minhas crenças pessoais não coincidem com as crenças 

organizacionais. 

     

11 Orientação e apoio inadequado por parte dos superiores.      

12 Falta de consulta e comunicação.      

13 Acompanhar os avanços da tecnologia.      
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14 Função profissional pouco clara.      

15 Formação para o trabalho e planeamento de progressão de 

carreira inadequados. 

     

16 Falta de apoio social dos colegas.      

17 A atitude do meu/minha cônjuge ou parceiro/a em relação ao 

meu trabalho e carreira 

     

18 Trabalho durante muitas horas.      

19 Ter tarefas administrativas aborrecidas.      

20 Falta de incentivo dos superiores.      

21 Impacto do trabalho nas atitudes para com o cônjuge, 

companheiro/a, ou filhos/as 

     

22 Ser subestimado.      

23 Requisitos para a toma de decisões arriscadas.      

24 Trabalhar com pessoas do sexo oposto.      

25 Falta de apoio emocional por parte de pessoas fora do local de 

trabalho. 

     

26 Impacto do trabalho na minha vida privada/social.      

27 Fatores fora do meu controlo direto.      

28 Viver com um parceiro que investe demasiado na sua própria 

carreira. 

     

29 Tomar decisões importantes.      

30 Conflitos pessoais com os outros.      

31 Carreiras em detrimento da vida privada.      

 



  Introdução do Perfil Profissional do/a Gestor/a de 

Bem-Estar no Trabalho para Prevenção e Combate do 

Stress no Trabalho 

 

69 

69 

 
2019-1-SI01-KA202-06039 

Como reduzir os níveis de stress: 

• veja se consegue reduzir, mudar ou adaptar a situação que está a causar mais 

stress (3-5) 

• comece com pequenas mudanças, pois é necessária uma implementação diária 

para que a mudança seja permanente 

• o apoio da família, dos amigos e dos colegas facilitará este processo 

• ajuda profissional está sempre disponível 

 

 QUESTIONÁRIO DE ESCOLHA MÚLTIPLA 

 

Pergunta: Em relação à legislação sobre o stress no trabalho, as organizações devem 

cumprir… (escolha a melhor opção): 

Opção 1. 

Convenções internacionais, porque são 

estas que estabelecem as principais 

diretrizes a seguir, não adotando por sua 

vez nenhumas recomendações, dado que 

estas não são obrigatórias 

Opção 2. 

Todas as leis nacionais que se adequem, 

bem como convenções e recomendações 

internacionais, porque embora estes 

documentos não sejam todos obrigatórios, 

as organizações devem fazer o esforço de 

se compatibilizar o máximo possível com a 

legislação. 

Opção 3. 

Leis nacionais, porque os documentos 

legislativos nacionais são os únicos que se 

aplicam a um determinado país e 

identificam o que as organizações devem 

fazer em relação a este assunto 

Opção 4. 

Os documentos legais adequados e, ao 

mesmo tempo, devem desenvolver 

políticas e processos internos apropriados 

ao tema que, se necessário, podem ir para 

além dos requisitos legais, contribuindo 

para um ambiente de trabalho mais 

saudável. 

Gostaria de descobrir a resposta? 

Consulte o Anexo II! 

 

 QUESTIONÁRIO DE ESCOLHA MÚLTIPLA 
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Pergunta: Em relação à legislação sobre o stress no trabalho, as organizações devem 

concordar que… (escolha a melhor opção): 

Opção 1. 

A diversidade de perspetivas culturais 

podem inspirar a criatividade e 

impulsionar a inovação 

Opção 2. 

A integração entre equipas multiculturais 

pode ser difícil devido ao preconceito ou 

aos estereótipos culturais negativos 

Opção 3. 

Equipas onde há diversidade, são equipas 

mais produtivas e com melhor 

desempenho 

Opção 4. 

Todas as opções acima. 

Gostaria de descobrir a resposta? 

Consulte o Anexo II! 
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Unidade 3. ESTRATÉGIAS PARA GERIR QUESTÕES 

RELACIONADAS COM A SAÚDE MENTAL NO LOCAL DE 

TRABALHO 

 VÍDEO 

Gestão vs. Liderança 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Tddlkly1cC0  

 

Unidade 

Referente e 

Tema 

Abordado  

O vídeo é referente à unidade 3.1 e aborda o tema das diferenças entre gestores 

e líderes 

Resultados 

Gerais da 

Aprendizagem 

• Não há uma linha que separa os gestores dos líderes e, por isso, 

considera-se que uma pessoa não pode ser 100% líder nem 100% 

gestor. 

• Existem diferenças e semelhanças entre gestores e líderes 

Duração 5:33  

Reflexão Acha que existem traços de personalidade específicos que caracterizam os 

gestores Vs. os líderes? Uma pessoa pode crescer, tornando-se um líder? E 

como? 

https://www.youtube.com/watch?v=Tddlkly1cC0
https://www.youtube.com/watch?v=Tddlkly1cC0
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 FONTES EXTERNAS 
 

 

 FONTES EXTERNAS 

 

 

 

 

  

Tipo de fonte e 

benefícios 

O artigo “How great managers motivate their employees”, de 

Susan M. Heathfield, foi publicado no The Balance Careers em 

março de 2021. Descreve 10 formas para os gestores direcionarem 

a motivação dos funcionários para os objetivos do trabalho.  

Link https://www.thebalancecareers.com/how-great-managers-

motivate-their-employees-1918772  

Tipo de 

fonte e 

benefíci

os 

O artigo “Job satisfaction and motivation: what are the differences among these 

two” de Shen Kian Tan (maio de 2014) está disponível no Research Gate. Este 

artigo investiga as diferenças entre dois fatores que são considerados os 

principais contribuintes para a eficácia e eficiência da cultura empresarial. 

Link https://www.researchgate.net/publication/262731796_Job_Satisfaction_and_

Motivation_What_are_the_Differences_among_these_Two 

https://www.thebalancecareers.com/how-great-managers-motivate-their-employees-1918772
https://www.thebalancecareers.com/how-great-managers-motivate-their-employees-1918772
https://www.researchgate.net/publication/262731796_Job_Satisfaction_and_Motivation_What_are_the_Differences_among_these_Two
https://www.researchgate.net/publication/262731796_Job_Satisfaction_and_Motivation_What_are_the_Differences_among_these_Two
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 VÍDEO 

 

 

  

10 hábitos a seguir para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=teE-xVO-ljw  

 

Unidade 

Referente e 

Tema Abordado  

O vídeo é referente à unidade 3.2 e aborda o tema de como 

usufruir do melhor do teletrabalho graças a algumas dicas de 

equilíbrio entre vida profissional e pessoal. 

Resultados 

Gerais da 

Aprendizagem 

 

• Estamos cada vez mais a cruzar as fronteiras entre o 

trabalho e a vida privada. 

• Não estabelecer limites claros tem efeitos negativos na 

nossa saúde. 

• Algumas estratégias para lidar com esta questão. 

Duração 4:43 

Reflexão Quais das estratégias referidas facilmente se aplicam a si? Quer 

adicionar mais dicas à lista? 

https://www.youtube.com/watch?v=teE-xVO-ljw
https://www.youtube.com/watch?v=teE-xVO-ljw
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 FONTES EXTERNAS 

 

 

 FONTES EXTERNAS 

 

 

  

Tipo de fonte e 

benefícios 

*  Uma parte central do desenvolvimento de um programa eficaz 

de bem-estar no trabalho é a identificação dos aspetos que 

necessitam de melhorias e correções. Para esse propósito, é 

fortemente recomendado o uso de questionários bem validados, 

que permitam a identificação de uma ampla gama de riscos 

psicossociais. 

O link abaixo direciona-o para um instrumento bem conhecido e 

altamente útil, que pode ajudar os profissionais de RH a 

determinar as condições de trabalho dos funcionários, monitorizar 

melhorias futuras e comparar a situação atual com situações 

passadas ou futuras. 

Link * https://www.hse.gov.uk/stress/assets/docs/indicatortool.pdf 

Tipo de fonte e 

benefícios 

O link abaixo direciona-o para um instrumento bem conhecido e 

altamente útil. Projetado para avaliar até que ponto as 

organizações implementam efetivamente abordagens integradas 

para a segurança, saúde e bem-estar do trabalhador. Este 

questionário destina-se a ser preenchido por representantes de 

saúde e segurança, quer em recursos humanos, quer em 

segurança, no nível de gestão intermédia. 

Link *https://centerforworkhealth.sph.harvard.edu/sites/default/files/

WISH%20Tool%20for%20Website%205.16.18.pdf 

https://www.hse.gov.uk/stress/assets/docs/indicatortool.pdf
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 VÍDEO 

 

 

 

 

Como Criar um Programa de Bem-Estar para Funcionários 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Zwj4JpHlLXE 

 

Unidade 

Referente e 

Tema Abordado  

O vídeo é referente à unidade 3.3 e fornece dicas sobre como criar 

programas eficazes de bem-estar para funcionários. 

Resultados 

Gerais da 

Aprendizagem 

 

• Como definir objetivos. 

• Como planear ações. 

• Como promover o programa. 

Duração 6:11 

Reflexão Quais das estratégias referidas facilmente se aplicam a si? Quer 

adicionar mais dicas à lista? 

https://www.youtube.com/watch?v=Zwj4JpHlLXE
https://www.youtube.com/embed/Zwj4JpHlLXE?feature=oembed
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 FONTES EXTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de fonte e 

benefícios 

A fonte  “Healthy workers, thriving companies. 

A practical guide to wellbeing at work: tackling psychosocial risks 

and musculoskeletal disorders in small businesses” é um guia que 

visa ajudar micro e pequenas empresas a criar um ambiente de 

trabalho onde os funcionários se mantenham saudáveis e 

produtivos e o negócio prospere. 

Link https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/a20aa7de-1878-11e9-8d04-

01aa75ed71a1/language-en 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a20aa7de-1878-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a20aa7de-1878-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a20aa7de-1878-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
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ANEXO II: RESPOSTAS DO KIT DE FERRAMENTAS 

Encontre as respostas para os testes de escolha múltipla das diferentes unidades na 

tabela abaixo! 

UNIDADE 

Nº 
PERGUNTA RESPOSTA 

Unidade 

1. 

O bem-estar no trabalho é um 

assunto importante da PTO, que 

inclui: 

1. O impacto organizacional do 

bem-estar dos funcionários. 

2. O stresse e tensão sobre sua vida 

no geral. 

3. As repercussões físicas e 

psicológicas de um local de trabalho 

pouco saudável. 

4. Como promover eficazmente o 

bem-estar no trabalho. 

Opção 4: Todas as opções. 

Justificação: Todas as opções são 

estudadas dentro da PTO e podem 

contribuir para o conhecimento atual 

sobre o bem-estar no trabalho. Alguns 

investigadores da PTO estão 

interessados em investigar de que 

forma o bem-estar ou a saúde precária 

dos funcionários podem impactar as 

organizações como um todo, estudando 

o desempenho organizacional, a 

rotatividade ou até mesmo os 

resultados financeiros, enquanto alguns 

investigadores se concentram nas 

consequências que os locais de trabalho 

pouco saudáveis trazem sobre o 

indivíduo, a sua vida e o seu trabalho. 

Para além disso, é muito importante 

entender e estudar formas de promover 

o bem-estar, em relação às práticas, 

aos recursos ou às condições. 

Unidade 

2. 

Em relação à legislação sobre o 

stress no trabalho, as organizações 

devem cumprir… (escolha a melhor 

opção): 

Convenções internacionais, porque 

são estas que estabelecem as 

Opção 4. 

Apesar da legislação/recomendações de 

entidades externas, as organizações 

devem possuir normas de conduta e 

regulamentos internos para garantir a 

promoção de um ambiente de trabalho 
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principais diretrizes a seguir, não 

adotando por sua vez nenhumas 

recomendações, dado que estas 

não são obrigatórias 

Todas as leis nacionais que se 

adequem, bem como convenções e 

recomendações internacionais, 

porque embora estes documentos 

não sejam todos obrigatórios, as 

organizações devem fazer o esforço 

de se compatibilizar o máximo 

possível com a legislação. 

Leis nacionais, porque os 

documentos legislativos nacionais 

são os únicos que se aplicam a um 

determinado país e identificam o 

que as organizações devem fazer 

em relação a este assunto. 

Os documentos legais adequados e, 

ao mesmo tempo, devem 

desenvolver políticas e processos 

internos apropriados ao tema que, 

se necessário, podem ir para além 

dos requisitos legais, contribuindo 

para um ambiente de trabalho mais 

saudável. 

saudável. Mais do que a conformidade 

legal, as organizações devem procurar 

adotar uma atitude proativa, através 

dos seus regulamentos internos. 

Unidade 

2. 

A diversidade traz vantagens e 

desafios, tais como: 

a. A diversidade de perspetivas 

culturais podem inspirar a 

criatividade e impulsionar a 

inovação; 

b. A integração entre equipas 

multiculturais pode ser difícil devido 

Opção 4. 

A diversidade é uma tendência que 

consta na agenda das organizações 

pelas suas claras vantagens em relação 

aos resultados da organização e à 

experiência dos colaboradores. 
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ao preconceito ou aos estereótipos 

culturais negativos; 

c. Equipas onde há diversidade, são 

equipas mais produtivas e com 

melhor desempenho; 

d. Todas as opções acima. 

 


