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Contributo Científico OPP - Vigilância da Saúde dos Trabalhadores Expostos a Factores de Risco 

Psicossocial no Local de Trabalho, Guia Técnico nº 3 / Programa Nacional de Saúde 

Ocupacional, publicado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

A informação que consta deste documento, elaborado em Abril de 2021, e na qual ele se baseia foi obtida 

a partir de fontes que os autores consideram fiáveis. Esta publicação ou partes dela podem ser 

reproduzidas, copiadas ou transmitidas com fins não comerciais, desde que o trabalho seja 

adequadamente citado, conforme indicado abaixo.  

 

Sugestão de citação: Ordem dos Psicólogos Portugueses (2021). Contributo Científico OPP - 

Vigilância da Saúde dos Trabalhadores Expostos a Factores de Risco Psicossocial no Local de 

Trabalho. Lisboa.  

 

Para mais esclarecimentos contacte Ciência e Prática Psicológicas: 
andresa.oliveira@ordemdospsicologos.pt 
 
Ordem dos Psicólogos Portugueses Av. Fontes Pereira de Melo 19 D 1050-116 Lisboa T: +351 213 400 250 
Tlm: +351 962 703 815 www.ordemdospsicologos.pt  
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CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP 

Vigilância da Saúde dos Trabalhadores Expostos a Factores de Risco 

Psicossocial no Local de Trabalho 

Guia Técnico nº 3 / Programa Nacional de Saúde Ocupacional 
 

 

O presente documento surge na sequência de colocação em Consulta Pública do Guia Técnico 

N.º 3 - Vigilância da Saúde dos Trabalhadores expostos a Factores de Risco Psicossocial no Local 

de Trabalho, elaborado no âmbito do Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC), da 

Direcção-Geral da Saúde (DGS), documento que visa identificar boas práticas de prevenção dos 

riscos psicossociais e de vigilância da saúde dos trabalhadores, pretendendo constituir-se como 

um referencial de orientação que auxilie a actuação dos Serviços de Saúde e Segurança do 

Trabalho/Saúde Ocupacional (SST/SO) e dos seus profissionais, nesta matéria. 

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos 

profissionais de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a 

Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É 

missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão de Psicóloga e Psicólogo, 

bem como elaborar as respectivas normas técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar 

sobre os seus membros. As atribuições da OPP incluem ainda defender os interesses gerais da 

profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; prestar serviços aos membros em relação à 

informação e formação profissional; colaborar com as demais entidades da administração 

pública na prossecução de fins de interesse público relacionados com a profissão; participar na 

elaboração da legislação que diga respeito à profissão e nos processos oficiais de acreditação e 

na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão. 

 

Neste sentido, a OPP julga pertinente oferecer um contributo para a reflexão e o debate sobre 

as questões relativas à prevenção dos riscos psicossociais e à promoção da Saúde Psicológica 

em contexto laboral, sensibilizando para a importância e as vantagens da intervenção 

psicológica e dos Psicólogos e Psicólogas neste âmbito. 

 

Em primeiro lugar, começamos por louvar o esforço de operacionalização de estratégias de 

prevenção e intervenção em matéria de riscos psicossociais e de vigilância da saúde dos 

trabalhadores que este documento representa. A OPP tem defendido sempre e em diversos 

contextos e oportunidades, a urgência e a importância de prevenir e intervir nos riscos 

psicossociais associados ao trabalho, bem como a promoção de Locais de Trabalho Saudáveis 

como forma de melhorar a produtividade das organizações, o bem-estar de trabalhadoras e 

trabalhadores e a sustentabilidade dos serviços públicos (os sites www.maisprodutividade.org e 

www.eusinto.me são disso dois exemplos). 

 

Subscrevemos a definição de riscos psicossociais utilizada neste documento, bem como a 

importância de prevenir e intervir em todos os efeitos que pode provocar na saúde, 

nomeadamente na Saúde Psicológica. Os riscos psicossociais constituem, reconhecidamente, 

http://www.maisprodutividade.org/
http://www.eusinto.me/
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uma das maiores ameaças à saúde física e psicológica dos trabalhadores, e ao bom 

funcionamento e produtividade das organizações públicas e privadas, podendo traduzir-se na 

perda de milhões de euros para o Estado e empregadores, com enorme impacto na sociedade 

e na economia.  

 

De acordo com o  “Prosperidade e Sustentabilidade das Organizações – Relatório do Custo do 

Stresse e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho, em Portugal (OPP, 2020), a perda de 

produtividade devida ao absentismo e ao presentismo causados por stresse e problemas de 

Saúde Psicológica pode custar às empresas portuguesas até €3,2 mil milhões por ano, 

estimando-se que, em Portugal, os trabalhadores faltem, devido ao stresse e a problemas de 

Saúde Psicológica até 6,2 dias por ano e o presentismo possa ir até 12,4 dias. No total, a perda 

de produtividade pode custar às empresas portuguesas até 0,9% do seu volume de negócios.  

 

A pandemia COVID-19 veio agravar esta realidade, introduzindo alterações profundas em todas 

as dimensões da vida, com impacto particular na dimensão do trabalho, gerando e ampliando 

riscos psicossociais. Por exemplo, a adopção massiva do teletrabalho, o avanço dos processos 

de digitalização e os riscos específicos a que os trabalhadores remotos estão expostos, 

designadamente, horários distendidos, diluição das fronteiras entre vida pessoal, familiar e 

profissional e potencial aumento das situações de burnout e presentismo (por exemplo, 

aumento do número de trabalhadores a trabalhar estando doentes). Este quadro evidencia a 

importância da manutenção da saúde e do bem-estar dos trabalhadores, em particular num 

contexto adverso e inesperado. Aumentando os desafios colocados aos empregadores e ao 

Estado no sentido da promoção de locais de trabalho saudáveis e emocionalmente seguros, o 

contexto pandémico veio agudizar a necessidade de intervenção nestas questões.   

 

De acordo com a evidência científica, a prevenção dos riscos psicossociais e a promoção da 

Saúde Psicológica e do bem-estar podem reduzir as perdas de produtividade pelo menos em 

30% e, portanto, resultar numa poupança de cerca de mil milhões de euros. Neste sentido, os 

Planos e Medidas de Prevenção previstas neste Guia Técnico podem, efectivamente, contribuir 

para a criação e manutenção de Locais de Trabalho Saudáveis – elementos-chave da 

produtividade, saúde e bem-estar de todos (sociedade, organizações, empregadores e 

trabalhadores). 

 

Para atingir estes objectivos o papel do Psicólogo do Trabalho é incontornável. Os Psicólogos 

e as Psicólogas, devido ao seu perfil de conhecimentos e competências, são os profissionais 

mais capacitados para promover e desenvolver mudanças tendentes à construção de Locais 

de Trabalho Saudáveis. Desempenham uma função central na Saúde Ocupacional, 

nomeadamente no que diz respeito à avaliação de riscos psicossociais, bem como à prevenção 

e intervenção nesses riscos. A inclusão, no documento em análise, da figura do Psicólogo do 

Trabalho, enquanto parte integrante dos serviços de SST/SO, confirma isso mesmo. 

 

Gostaríamos, adicionalmente, de salientar e reforçar aqueles que podem ser os contributos 

concretos dos Psicólogos e das Psicólogas do Trabalho para as diversas etapas da metodologia 

geral de actuação dos Serviços de SST/SO, tal como ela é proposta neste Guia, quer no que diz 

respeito ao Plano Organizacional e Colectivo (ambiente psicossocial), quer no que diz respeito 

ao Plano Individual (vigilância da saúde): 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/relatorio_riscos_psicossociais.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/relatorio_riscos_psicossociais.pdf
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• Identificação e análise dos factores de risco psicossocial. Especialistas na análise do 

comportamento humano em contexto organizacional, os Psicólogos e as Psicólogas do 

Trabalho são os profissionais mais capacitados para identificar os factores de risco 

psicossocial e neuropsicológico, com competências exclusivas na avaliação psicológica 

individual e diagnóstico psicossocial, ferramentas que viabilizam a análise do risco e 

determinação dos factores que contribuem para a ocorrência de situações de risco 

psicossocial. Os conhecimentos científicos dos Psicólogos do Trabalho, nomeadamente 

no que respeita à psicometria, à investigação e à estatística, são essenciais à 

identificação e aplicação dos instrumentos mais adequados à avaliação dos factores 

de risco psicossocial, num processo contínuo de avaliação e monitorização de 

resultados. 

 

• Gestão e comunicação dos factores de risco psicossocial. Os e as Psicólogas do Trabalho 

são os profissionais mais habilitados para identificar, avaliar, acompanhar ou 

encaminhar os trabalhadores com dificuldades ou problemas de Saúde Psicológica. Da 

mesma forma, desempenham um papel essencial no planeamento do regresso ao 

trabalho destes colaboradores, através do desenvolvimento de programas de 

reabilitação psicossocial e profissional. Podem ainda melhorar os canais de 

comunicação internos e mediar conflitos laborais.  

 

• Elaboração e implementação de medidas de prevenção primária, secundária e 

terciária, por factor de risco psicossocial ou ocorrência crítica. Os Psicólogos e as 

Psicólogas do Trabalho podem desempenhar um papel crucial na promoção da 

mudança organizacional, dos reajustamentos das estruturas organizativas, da 

implementação de programas relativos à organização do trabalho que tenham como 

objectivo, por exemplo, aumentar a produtividade e melhorar a integração psicossocial 

dos trabalhadores. 

 

• Promover, transversalmente, a Saúde Ocupacional e o bem-estar em contexto laboral. 

É objectivo último das intervenções dos Psicólogos e Psicólogas do Trabalho a 

implementação de estratégias transversais que permitam construir Locais de Trabalho 

Saudáveis, tais como, o envolvimento dos trabalhadores com a organização, o 

incentivo ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o clima organizacional 

positivo ou a facilitação do desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores. 

Assim como, a promoção da literacia sobre riscos psicossociais e Saúde Psicológica, do 

autocuidado e do bem-estar, de atitudes colaborativas e inclusivas, que reduzam o 

estigma e respeitem os direitos (humanos) de todos. 

 

 

A estas competências e actividades, acrescem as descritas na proposta da OPP para a alteração 

da legislação sobre Saúde Ocupacional e a criação da figura do Psicólogo do Trabalho, enquanto 

elemento diferenciador e com um papel fundamental na Saúde Ocupacional. E ainda o 

contributo das Psicólogas e Psicólogos para a mudança, o desenvolvimento das organizações e 

o apoio às lideranças.  

 

http://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/enquadramento_legal_so__.pdf
http://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/enquadramento_legal_so__.pdf
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Enquanto especialistas na mudança de comportamentos, as Psicólogas e os Psicólogos devem 

ser considerados elementos fundamentais na promoção de competências de liderança, na 

mudança e desenvolvimento organizacionais, nomeadamente através da capacitação das 

organizações e dos seus líderes e do apoio e consultoria a processos de tomada de decisão.  

 

O problema dos riscos psicossociais e das suas consequências individuais, organizacionais e 

sociais é um problema de Saúde Pública. Nesse sentido, é urgente implementar acções 

estratégicas e estruturadas de prevenção destes riscos e promoção da Saúde Psicológica e do 

Bem-Estar em todos os contextos laborais, de modo a construir Locais de Trabalho Saudáveis 

para todos os cidadãos – para as quais o contributo dos Psicólogos e Psicólogas do Trabalho é 

indispensável. 

 

A OPP sublinha a disponibilidade para funcionar como um parceiro activo do Programa Nacional 

de Saúde Ocupacional, contribuindo com comunicação, consultoria e partilha de informação e 

conhecimento, no sentido de promover a prevenção dos riscos psicossociais e a promoção de 

Locais de Trabalho Saudáveis.  
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