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O trabalho e a atual saúde 
mental em Portugal 

Painel 2 – Mitigação dos riscos

psicossociais e a importância do

trabalho na saúde psicossocial

do indivíduo



O Trabalho é fundamental

para a Saúde Mental !

5 categorias que promovem a saúde 

mental :

1. Estrutura o tempo, organiza o dia;

2. Identidade (define quem somos e o 

nosso valor);

3. Socialização;

4. Desafios cognitivos, emocionais e 

comportamentais;

5. Cooperação, contexto social.



Doença Mental é 

comum, nas empresas?



Prevalência anual das Perturbações Psiquiátricas em 

Portugal (2013)

Fonte: EENSM, 2013 



Um em cada cinco portugueses 

sofre de uma perturbação mental

A maioria trabalha



Pan-European opinion poll on occupational safety and health – June 

2009

Mais de 75% trabalhadores portugueses percepcionam distress



Saúde mental dos trabalhadores

Saúde mental em risco, por país e sexo (%)

5th European Working Conditions Survey, 2012



Doença Mental tem 

alguma importância 

/impacto nas empresas?



Grandes perdas de produtividade

50% a 60% do total de dias de trabalho perdidos



Indemnizações e danos 

Más decisões    Erros     Acidentes    Turnover

As perdas totais de produtividade por doenças mentais na EU-25  estimam-se em 136.3 

biliões de Euros por ano



Doença Mental
relaciona-se com 

factores psicossociais?



Riscos Psicossociais

Os riscos psicossociais... ligados à forma como o 

trabalho é concebido, organizado e gerido, bem como 

ao contexto económico e social do trabalho, resultam 

num aumento do nível de stresse e pode levar a 

séria deterioração da saúde mental e física. "(EU-

OSHA, 2007, p. 1).

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho:





As exigências do trabalho crescem desde 1991

5th European Working Conditions Survey (EWCS) 2011 







Crise financeira e Saúde 

Mental, há alguma 

relação?



Crise Económica

Crise Económica

Mudanças macroeconómicas 
Falta de emprego
Endividamento das famílias
Desigualdade de rendimentos

Respostas Políticas
Fatores de Risco para Saúde Mental

Desemprego
Pobreza, problemas habitacionais, pressões 
familiares
Barreiras ao acesso aos serviços públicos e 
cuidados de saúde  

PIOR Saúde Mental
OMS, 2011



Efeitos da recessão no trabalho

IMPACTO DIRECTO 

- reestruturação das empresas

- cortes de pessoal, reestruturação de tarefas

- crescente insegurança no emprego pode aumentar o stresse, a 

incerteza e a tensão psicológica vivida pelos trabalhadores

- deterioração das condições de trabalho, por exemplo,  cortes salariais e 

aumento das horas de trabalho

- menor investimento na promoção e prevenção

Russel & McGinnity, 2013



IMPACTO INDIRECTO

- cortes de pessoal - aumento da carga por aqueles que continuam a 

trabalhar. 

- insegurança no trabalho - medo de ser o próximo desempregado.

- cortes salariais - incumprimento de dívidas, constrangimentos pessoais, 

levando ao aumento do stresse.

- aumento das horas de trabalho - dificuldades de compatibilidade vida-

trabalho, aumentado o descontentamento e a insatisfação  com a vida.

Russel & McGinnity, 2013

crescente insegurança no trabalho e a pressão das empresas sobre os 

trabalhadores pode fazer aumentar os problemas de saúde mental nos próximos 

anos  OCDE, 2011

Efeitos da recessão no trabalho



Evolução da prevalência do stresse
EASHW - Pan-European poll on occupational safety and health,  

2012



7,7Taxa mortalidade suicídio /100.000   em 2011 Sub avaliada

DGS, 2013



Quais as Doenças 

Mentais mais habituais 

na empresa?





Inflexibilidade

Irritabilidade

Agressividade

Passividade

Pouco discernimento pessoal e social

Má comunicação

Desinteresse em aprender

Não resolução de conflitos

“Liderança perversa”

Boataria

Individualismo

Desmotivação

Falta de integridade, ética

Sabotagem

Negatividade

Comportamentos destrutivos

Auto medicações

…



Há Saúde Física 

sem Saúde Mental?



“O estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas 

capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, trabalhar 

de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em 

que se insere que se insere”. 

OMS (2001)

A exposição a riscos psicossociais tende a andar 

de mãos dadas com a exposição a riscos físicos Eurofound, 2012



Contribuição por diferentes doenças não transmissíveis 

para Anos de Vida Saudáveis Perdidos por Incapacidade

São doenças mentais 5 das 10 causas topo de incapacidade

WHO, 2000



Há saúde económica 

financeira sem Saúde 

Mental?



Economia e Saúde

“A recuperação bem sucedida das economias 

europeias depende da saúde mental das 

populações” (OMS 2011)

Os custos económicos dos problemas de saúde 

mental são muito significativos - 3-4% do PIB da UE

O impacto dos problemas de saúde mental é 

especialmente sentido nos locais de trabalho -

perda de produtividade – que afeta trabalhadores, 

empregadores e os contribuintes em geral.

NÃO HÁ produtividade e 

prosperidade económicas sem 

uma boa SAÚDE MENTAL



Há algo que se 

possa fazer?



Benefícios     para todos





FATORES CRÍTICOS

para o verdadeiro sucesso
• Informação quanto ao que é a saúde e a doença mental

• Conhecimento das vantagens do investimento na  SAÚDE 
MENTAL

• Percepção de que os resultados são a médio e longo termo e o 
processo é contínuo

• Compromisso genuíno dos atores no processo  (lideranças -
empregadores e empregados, especialistas)

• Disposição para  implementar mudanças

• Haver  os recursos necessários  (não é só dinheiro), 
previsibilidade e constância dos mesmos

• Equipa técnica capacitada e credível

• Intervenção  compreensiva, realística e sustentável, integrada na 
vida diária

• Planeamento e avaliação em acção - baseados na evidência



São doenças médicas!



Eu sei que tens uma gastroenterite…

mas ao menos esforça-te por não vomitar!

Não sejas fraco. Pensa “não é nada”

E vais-te sentir melhor.E se tratássemos 

a doença física…

…como  (mal)tratamos 

a doença mental? 







AGENDAR

OCDE Projecto Saúde Mental e Trabalho

Um objectivo-chave para o mercado de trabalho e 

para as politicas sociais dos países da OCDE é 

enfrentar os problemas de doença mental das 

populações em idade laboral. 

Os governos cada vez mais reconhecem que há que 

traçar politicas para manter ativas as pessoas com 

doença mental ou para as incluir no mercado de 

trabalho, e para prevenir a doença 

mental.  

2013



AGENDAR
Reforçar politicas, legislação e planos 

de saúde mental: consciencializar 

sobre a carga dos problemas de 

doença mental  e sensibilizar 

governos e agências para a redução 

dessa carga.  

Contribuir para capacitar tecnicamente  

para a criação, revisão e 

desenvolvimento de politicas de boa 

saúde mental 

Melhorar o planeamento e 

desenvolvimento de serviços de saúde 

mental, divulgar boas práticas e 

encorajar a sua aplicação



Usar os locais de trabalho para 

prevenir, identificar e  apoiar soluções.

Sensibilização

Informação

Modelagem- experiências de terreno

2000

AGENDAR



Tarefas Saudáveis

Organização de trabalho saudável

Cultura e clima social saudável

Gestão da mudança saudável

European Network for  Workplace 

Health  Promotion – ENWHP

Investir nas PESSOAS para

uma melhor competitividade

MODELOS DE BOAS PRÁTICAS

2009

AGENDAR



Programa estruturado de saúde mental no trabalho

Promoção da saúde

Prevenção da doença

Rastreio

Apoio ao tratamento

Apoio à reabilitação

Emprego protegido

Políticas salutares





Empreender e gerir com saúde mental

A saúde mental  é um investimento

Primeiros socorros de saúde mental

Começar…

http://www.comcare.gov.au/static/mental_health/index.html


Sensibilização da gestão, recursos humanos, 

higiene e segurança, medicina do trabalho, decisores, lideranças…

Flexibilidade horária – banco de horas, gestão por projectos

Assegurar um equilíbrio entre vida laboral e pessoal

Boa comunicação

Fomentar trabalho em equipa

Promover redes de suporte

Majorar participação nas decisões

Maximizar o controlo sobre as tarefas

Recompensas adequadas

Progressão e carreiras

Prevenção do abuso moral e  da discriminação



Dossier “Trabalho e saúde mental”

www.alterstatus.com

alterstatus@netcabo.pt


