Fotografia europeia e nacional dos
riscos psicossociais: apresentação

dos resultados do inquérito europeu às
empresas sobre novos riscos emergentes.

Falta acção a Portugal, embora se preocupe
com os novos riscos emergentes!
Portugal ocupa o 1.º lugar dos países EU-27 ao
nível da preocupação com as questões do stress
no trabalho e violência ou ameaça no trabalho e
o 2.º lugar ao nível da intimidação ou assédio no
trabalho, mas encontra-se em 26.º lugar ao nível
da % de procedimentos implementados.
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O

presente texto tem por objectivo apresentar os
principais resultados do recente inquérito europeu
às empresas sobre novos riscos emergentes realizado pela European Agency for Safety anf Health at
Work (Agência Europeia para a Segurança e Saúde
no Trabalho, EU-OSHA), realçando em especial os
resultados médios europeus e os de Portugal. O crescente estudo
dos novos riscos psicossociais no trabalho advém da necessidade
de que os decisores políticos e sociais têm de dar resposta às indicações da União Europeia (e.g., Directiva-Quadro 89/391/CEE) que
prevê que todos os trabalhadores da Europa experienciem níveis
elevados de saúde e segurança no trabalho. No sentido de dar
continuidade a este caminho a EU-OSHA, realizou em 2009, este inquérito que envolveu 28649 entrevistas a dirigentes de empresas e
7226 entrevistas a representantes em matéria de segurança e saúde
em 31 países, UE-27, acrescida da Croácia, da Noruega, da Suíça e da
Turquia (contudo, apresentamos os resultados da EU-27) a diferentes sectores de actividade. O inquérito “(…) explores the view of mangers and workers’representatives on how health and safety risks are
managed at their workplace” (p. 11), com o objectivo de caracterizar
as políticas na área da saúde e segurança no trabalho em diferentes
países e sectores, tentando com isto identificar os factores que facilitam ou dificultam a implementação de práticas positivas, bem como
os desafios ainda presentes neste contexto.
O relatório pode ser estruturado em duas grandes secções, por
um lado, (1) a caracterização do sistema de gestão das práticas de
segurança e saúde no trabalho (SST), e por outro (2) a caracterização
em matéria de riscos psicossociais especificamente. Os valores apresentados neste texto referem-se à % de empresas.

a realização das avaliações. Os conteúdos mais avaliados: 96% equipamentos e local de trabalho e 75% forma de organização do trabalho.
Os resultados apontam que Portugal está a caminhar para uma
cultura de avaliação de riscos, ocupando o 6.º lugar ao nível da realização de avaliações de risco e o 3.º lugar ao nível da realização de
avaliações de risco feita por entidades externas.

Secção 1 - Resultados de caracterização do sistema
de gestão de práticas de SST

Nas empresas europeias, 40% refere que as questões de SST são
discutidas em reuniões de direcção e 75% refere que a chefia intermédia está envolvida nas questões de SST. Em Portugal, o caminho
parece ainda estar por desbastar, pois ocupa 24.º lugar ao nível dos
países em que as questões de SST são discutidas em reuniões de
direcção, este resultado mostra que esta temática ainda não tem relevo suficiente para ser considerada como importante nas reuniões
de direcção. Portugal ocupa 15.º lugar ao nível do envolvimento das
chefias intermédias.

(capítulos 2 e 4 do relatório)

As empresas têm políticas formais de saúde e segurança ocupacional?
76% das empresas da EU-27 recorre a políticas formais ao nível da SST, 33% dos inquiridos acredita que essas políticas têm um
grande impacto na SST do seu local de trabalho e 52% que tem
algum impacto. Em Portugal as empresas ainda não têm políticas
implementadas, sendo que Portugal ocupa o 23.º lugar ao nível dos
países com políticas formais de SST implementadas.

Qual o corpo técnico que se ocupa das questões SST nas empresas?
A nível europeu o técnico mais frequente é o especialista em seGráfico 1 – Serviços de SST utilizados na EU-27 e em Portugal
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gurança e o médico do trabalho. Em Portugal os profissionais mais
frequentes são os mesmos, mas na ordem invertida.
Este resultado deve-se a uma abordagem tradicional dos riscos
muito voltada para as questões da saúde e sinistralidade físicas.
Qual o grau de envolvimento da gestão: direcção e chefias
intermédias?

Quais os principais riscos alvos de preocupação?
Os acidentes de trabalho são o alvo de maior preocupação (80%),
Gráfico 2 – Riscos alvos de preocupação na EU-27
Intimidação ou
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Quais as principais razões para as empresas não implementarem políticas de saúde e segurança no trabalho?
As duas principais razões apontadas são: “não é necessário, tendo em conta os riscos de SST” (54%) e “falta de competências” (51%).
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Qual o processo e conteúdo das avaliações de risco nas empresas?
87% das empresas europeias realiza ava-liações de risco, sendo
este valor ainda mais expressivo em empresas que têm representantes de SST. 36% das empresas recorre a empresas externas para
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100

seguido do stress laboral (79%) e as lesões músculo-esqueléticas
(78%). Estes resultados apontam para a importância crescente dos
riscos psicossociais.
Impulsionadores do sistema de gestão de práticas de saúde
e segurança no trabalho.
Ao nível dos impulsionadores Portugal segue o padrão europeu,
sendo a principal razão o cumprimento de obrigações legais e a segunda os pedidos dos trabalhadores ou dos seus representantes.

Quais os factores que contribuem para os riscos psicossociais?
Os principais factores são, a pressão de tempo (52%), assim como,
ter de lidar com clientes difíceis (50%). São também estes factores
que sobressaem em Portugal (64%; 53%). De realçar que em todos
os factores considerados Portugal apresenta valores superiores à
média EU-27.
Gráfico 5 – Principais causadores dos riscos psicossociais na EU-27 e em Portugal

Gráfico 3 – Impulsionadores de SST na EU-27 e em Portugal
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Quais as barreiras ao sistema de gestão de práticas de saúde
e segurança no trabalho?
Na EU-27 a falta de recursos como tempos, pessoal ou verbas
(36%) emerge como principal barreira, seguida de falta de sensibilização (26%). Em Portugal sobressai como principal barreira a delicadeza do assunto (68%).

26% das empresas europeias declara ter procedimentos implementados relativos ao stress profissional, 26% possui procedimentos face à violência ou ameaça no trabalho e 30% relativamente à
intimidação ou assédio no trabalho. A formação (58%) destaca-se
como sendo a medida privilegiada para lidar com os riscos.
Apesar de Portugal estar entre os países com maiores preocupações ao nível do stress encontra-se em 26.º lugar ao nível da % de
procedimentos implementados para lidar com o stress. As medidas
para lidar com os riscos seguem a mesma tendência europeia de
privilegiar a formação (64%).
Gráfico 6 – Medidas tomadas para lidar com os riscos psicossociais na EU-27 e em
Portugal

Gráfico 4 – Barreiras para SST na EU-27 e em Portugal
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Secção 2 - Resultados de caracterização dos riscos
psicossociais

ocupa 24.º lugar ao nível dos

(capítulo 3, 4 e 5)

países em que as questões de SST

Há preocupação com os riscos psicos-sociais?

são discutidas em reuniões de

Portugal ocupa o 1.º lugar dos países EU-27 ao nível da preocupação com as questões do stress no trabalho e violência ou ameaça
no trabalho e o 2.º lugar ao nível da intimidação ou assédio no trabalho.
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Quais os impulsionadores da gestão dos riscos psicossociais?
Quer a nível europeu (63%), quer a nível nacional (68%) o cumprimento de obrigações legais é o impulsionador destacado para a
gestão dos riscos psicossociais.
Gráfico 7 – Principais impulsionadores da gestão de riscos
psicossociais na EU-27 e em Portugal

Mais alguns dados interessantes apresentados no relatório sugerem que as empresas de maior dimensão tendem a possuir mais
políticas formais e mais avaliações de risco, possuindo pessoal interno para realizar as avaliações de risco. Recorrem a uma maior diversidade de especialistas, tendo uma maior quantidade e diversidade
de procedimentos e medidas implementados. Apesar de referirem
uma maior preocupação com os riscos psicossociais e de envol-
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Quais as barreiras à gestão dos riscos psicossociais?
A nível europeu a delicadeza do assunto (53%) e a falta de sensibilização (50%) surgem como principais barreiras à gestão dos
riscos psicossociais. Em Portugal é de salientar a falta de recursos
como tempos, pessoal ou verbas (65%), falta de formação e/ou
competências (54%) e a delicadeza do assunto (54%). De salientar
que as empresas portuguesas assumem nas várias barreiras valores
superiores à média das empresas europeias.
Gráfico 8 - Principais barreiras da gestão de riscos psicossociais na EU-27 e em Portugal

formais de SST implementadas.”
veram mais os trabalhadores, consideram mais difícil lidar com os
riscos psicossociais do que com outros assuntos da saúde e segurança. Globalmente o relatório refere ainda que o stress no trabalho é
a temática na qual os representantes referem ter mais necessidades
de formação.
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Qual o envolvimento dos trabalhadores?
Das empresas europeias 53% refere informar os empregados sobre os riscos psicossociais associados ao trabalho e os seus efeitos
na saúde e segurança, 69% informa os trabalhadores sobre quem
contactar em caso de problemas psicossociais associados ao trabalho, 54% refere consultar os empregados sobre as medidas a implementar e 67% encoraja os funcionários a participar activamente na
implementação das medidas.
De acordo com a informação disponível no relatório as empresas
portuguesas ocupam o 7.º lugar no que se refere a informar os empregados sobre os riscos psicossociais associados ao trabalho e os
seus efeitos na saúde e segurança.
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Este relatório constitui uma mais-valia no sentido de se conhecer
o contexto europeu e nacional ao nível do sistema de gestão de SST
e dos riscos psicossociais. Os resultados das empresas portuguesas
revelam o longo caminho que há a fazer, quer ao nível da consciencialização para os riscos psicossociais, quer ao nível da gestão desses
mesmos riscos.
Pode aceder ao relatório integral em:
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management/view
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