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CNOP – Grupo de Trabalho no Âmbito dos Riscos Psicossociaisi 

 
O tempo actual impõe novos e maiores desafios à sustentabilidade das organizações1  que, aliados 
a mudanças no universo laboral determinam maiores fatores de risco para a saúde psicológica. Numa 
análise às exigências do teletrabalho – nova realidade pós-pandemia para milhões de pessoas em 
todo o mundo – podemos considerar a falta de recursos e condições necessárias, a sensação de iso-
lamento, a fusão entre a vida pessoal e laboral, a árdua tarefa de desligar completamente das tarefas 
laborais, apenas algumas das dificuldades que daí resultam. Estes aspetos levantam a questão sobre 
“Como podem as organizações ser sustentáveis?” 

A promoção da Agenda do Trabalho Digno e Proteção Social Inclusiva – que prevê o desenvolvimento 
de uma Estratégia Nacional para o Futuro do Trabalho no âmbito do Plano de Recuperação e Resili-
ência (PRR) – e a aprovação do Livro Verde do Trabalho assumem, no âmbito das políticas públicas, 
um momento de viragem para as pessoas, pois só poderemos recuperar a economia se recuperar-
mos as pessoas.  

O CNOP – que agrega, à data, 17 Ordens Profissionais, representando cerca de 471.000 profissionais 
– reúne representatividade de múltiplas disciplinas em toda a economia, o que levanta a urgente 
necessidade de consideração do seu bem-estar para o desenvolvimento da sua atividade e para o 
respetivo impacto nas organizações onde ou para as quais trabalham. Esta representatividade des-
perta para o potencial do trabalho articulado no seio do CNOP, no sentido de melhorar o funciona-
mento e a produtividade das organizações, bem como a produção de riqueza e economia do país.  

O novo contexto, induzido pela pandemia, reforçou a pertinência da saúde mental e, por outro lado, 
colocou na saúde ocupacional uma tónica reforçada pelas adaptações velozes, mas determinantes, 
na manutenção de postos de trabalho e circulação económica. A saúde no trabalho é hoje um tema 
de saúde pública e, nessa medida, os Riscos Psicossociais (RP) são reconhecidos. Como consequência 
destes riscos, temos a perda de capital humano intelectual e produtivo, bem como os pesados en-
cargos financeiros para as pessoas, organizações, sociedade e para a economia. 

A EU-OSHA (2014) reporta que o custo total dos problemas de Saúde Psicológica na Europa corres-
ponde a 240 mil milhões de euros por ano, sendo que, destes, 136 mil milhões de euros por ano se 
devem aos custos da redução da produtividade (incluindo o absentismo). Em Portugal, segundo o 
Índice de Saúde Sustentável, desenvolvido pela Nova Information Management School (NOVA-IMS), 
os portugueses faltaram em média 5,9 dias ao trabalho em 2018 e, por motivos de saúde, perderam-
se o equivalente a 12,3 dias de trabalho em Portugal. Estes dados conduzem a uma estimativa anual 
de perda de produtividade de 3,2 mil milhões de euros, por Stresse e problemas de Saúde Psicológica 
(o equivalente ao que o governo esperava receber em 2020 em taxas, multas e outras penalidades 
e três vezes mais do que custou a Ponte Vasco da Gama (ver Relatório do Custo do Stresse e dos 
Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho, em Portugal, OPP, 2020). À data de hoje, imersos no 
contexto pandémico que o mundo atravessa (que trouxe transformações económicas, aumento do 

 
1 Doravante, sempre que se ler “organização” ou “organizações” entenda-se a referência a todo o tipo de locais de 
trabalho – entidades privadas, públicas, sociais, organizações, empresas, instituições, entre outras.  
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desemprego, incerteza e instabilidade laboral, entre outros fatores), esta realidade está certamente 
agravada.  

Em termos gerais os fatores de risco psicossocial podem ser agrupados em quatro categorias, sem 
esquecer que estes interagem entre si e com outros fatores (ex: de natureza biológica, química e 
física), como: (1) natureza, conteúdo e carga de trabalho; (2) condições, organização e tempo de 
trabalho; (3) contexto sócio relacional do trabalho e (4) relação trabalho/vida pessoal, social e 
cultural. 

As culturas de liderança, que envolvem dinâmicas relacionais, motivação, processos de tomada de 
decisão, compromisso, entre outros, podem ser barreiras ou facilitadores ao progresso das 
organizações. Pelo extenso impacto que têm no bem-estar dos seus trabalhadores, no trabalho por 
eles desenvolvido, nos resultados da organização, e por consequência (e em última análise) na 
economia, estas políticas e as práticas de avaliação e prevenção de RP devem ser consideradas na 
avaliação sistemática da sustentabilidade das organizações, nomeadamente na análise dos riscos 
em ações de controlo de qualidade, auditoria e revisão. 

Sob pena das organizações não subsistirem, é imperativo assumir que o local de trabalho representa 
em simultâneo a origem da preocupação e o potencial para a prevenção e minimização destes 
riscos. É no contexto laboral que devem ser alinhadas estratégias para identificar e reconhecer os 
fatores de risco e os fatores protetores para robustecer a saúde mental dos trabalhadores. Esta 
realidade aplica-se a todos os setores – público, privado e social – pelo que uma ação concertada, 
traduzida num compromisso conjunto, poderá favorecer uma mudança mais ampla, sustentável e 
coesa. 

Na prossecução destes objetivos, deve destacar-se a importância dos Serviços de Saúde e Segurança 
do Trabalho/Saúde Ocupacional (SST/SO; veja-se o Guia Técnico nº3, DGS, 2021), sendo necessário 
que as organizações assegurem a existência e o adequado funcionamento destes serviços, 
nomeadamente quanto à sua composição de acordo com o recomendado no referido Guia Técnico. 
Uma prevenção dos RP que assegure a conciliação do trabalho e da vida pessoal e potencie o 
equilíbrio emocional, a robustez psíquica e a capacitação para o desempenho, é essencial para 
assegurar elevados níveis de saúde e bem-estar. 

Algumas recomendações adicionais poderão ser úteis para as melhorias supracitadas: 

- Identificar junto dos vários setores, as respostas ou programas que possam estar já 
disponíveis ou em curso, para responder às questões da saúde mental no trabalho e como poderão 
estas ser replicadas ou adaptadas junto de outros contextos; 

- A existência de estímulos como programas de financiamento a projetos que promovam a 
avaliação e intervenção nos RP; 

- Num contexto de proteção da Saúde Pública alterar a legislação de segurança e saúde no 
trabalho, tornando explicitamente obrigatória a avaliação dos RP e a realização de planos de 
prevenção dos RP; 

- Criação de um programa estratégico de prevenção dos RP e promoção do bem-estar na 
Administração Pública; 
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- Investimento prioritário de verbas para priorizar a alocação de recursos que permitam 
aos diversos serviços públicos (nomeadamente os suscetíveis a níveis mais elevados de RP – forças 
de segurança, saúde e educação) e privados, investirem em avaliação de RP e em planos de 
prevenção de RP; 

- Desenvolvimento de iniciativas de promoção da literacia nesta área de conhecimento, 
para empregadores, trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores por conta própria. 

 

 

 
i  De entre as Ordens constituintes deste Grupo de Trabalho, participaram nas reuniões os seguintes ele-

mentos em sua representação: 
-  Ordem dos Psicólogos - Samuel Antunes 
-  Ordem dos Economistas - Nuno Crespo 
-  Ordem dos Revisores Oficiais de Contas - Sandra Rita 
-  Ordem dos Enfermeiros - Maria Eugénia Alentejo 

 
 
 


