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Introdução 

A Think People realizou em parceria com o Sindicato dos Oficiais de Justiça um estudo de 

Avaliação de Riscos Psicossociais dos trabalhadores deste sindicato. 

O presente relatório pretende dar a conhecer os resultados do estudo realizado com os 

Oficiais de Justiça, tendo em conta as respostas dos trabalhadores ao Questionário 

Psicossocial de Copenhaga (COPSOQ II), constituído por perguntas orientadas para 

identificar a percepção dos trabalhadores quanto à sua exposição a factores de risco 

psicossocial.  

Os Riscos Psicossociais são hoje o maior desafio para a saúde e a segurança dos 

trabalhadores na Europa. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define riscos psicossociais como “conjunto 

de factores que podem afectar a integridade física e mental das pessoas” e que consistem 

“por um lado, na interação entre o trabalho, o seu ambiente, a satisfação no trabalho e as 

condições físicas da organização; e, por outro, nas capacidades do trabalhador, nas suas 

necessidades, na sua cultura e na sua situação pessoal fora do trabalho; o que afinal, 

através das perceções e experiências, pode influir na saúde, no rendimento e na satisfação 

do trabalho.”. 

Há hoje uma grande unanimidade sobre a importância e o impacto dos riscos psicossociais 

no mundo do trabalho e economia dos países. Pela ameaça que representam para a saúde 

física e mental dos trabalhadores; pelos elevados custos daí resultantes (redução do bem-

estar, da motivação e da produtividade, aumento dos acidentes de trabalho, do absentismo, 

do presenteísmo e da doença física e psicológica, entre outros), e porque afectam o 

crescimento económico e a competitividade das Organizações. 

O Sindicato dos Oficiais de Justiça tem o mérito de querer conhecer a realidade dos riscos 

Psicossociais dos seus Associados. 
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Metodologia de Avaliação de Riscos Psicossociais 

O presente estudo foi realizado com recurso ao COPSOQ II, que é um questionário de 

referência internacional para avaliação de riscos psicossociais, que permite diagnosticar um 

leque muito completo destes factores, reunindo consenso internacional quanto à sua 

validade e compreensabilidade.  

A versão utilizada foi aferida para a população portuguesa, pela equipa de investigadores 

da Universidade de Aveiro, liderada pelo Prof. Carlos Fernandes. Utilizámos a versão média 

que é constituído por 76 itens, organizados em 7 grandes dimensões e 29 subescalas.  

Dimensões Subdimensões 

Exigências Laborais 

Exigências Quantitativas 

Ritmo de Trabalho 

Exigências Cognitivas 

Exigências Emocionais 

Organização do trabalho e 

conteúdo 

Influência no trabalho 

Possibilidade de Desenvolvimento 

Significado do Trabalho 

Compromisso face ao local de trabalho 

Personalidade Auto-eficácia  

Relações sociais e 

liderança 

Conflito de papéis laborais 

Recompensas (Reconhecimento) 

Apoio social de colegas 

Apoio social de superiores 

Qualidade da liderança 

Previsibilidade 

Transparência do papel desempenhado 

 

Valores no local de 

trabalho 

Confiança horizontal 

Confiança vertical 

Justiça e respeito 

Comunidade social no trabalho 

Interface trabalho-individuo 

Satisfação no trabalho 

Insegurança laboral 

Conflito trabalho-família 

Saúde e bem-estar 

Saúde geral 

Problemas em dormir 

Burnout 

Stress 

Sintomas depressivos 

Comportamentos ofensivos 
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Caracterização da População 

O questionário foi disponibilizado a trabalhadores do Sindicato dos Oficiais de Justiça que 

apresentam as seguintes características:  

Género Frequência Percentagem (%) 

Feminino 209 52,9% 

Masculino 168 42,5% 

NR 18 4,6% 

Total 395 100% 

 

Formação Frequência Percentagem (%) 

Ensino Básico 4 1,0% 

Ensino Secundário 170 43,0% 

Curso Profissional 14 3,5% 

Bacharelato 13 3,3% 

Licenciatura 136 34,4% 

Pós-Graduação 1 0,3% 

Mestrado 8 2,0% 

Doutoramento 2 0,5% 

NR 47 11,9% 

Total 395 100% 

 

Faixa Etária Frequência Percentagem (%) 

20 – 30 anos 37 9,4% 

31 – 40 anos 35 8,9% 

41 – 50 anos 172 43,5% 

51 – 60 anos 119 30,1% 

Mais de 60 anos 9 2,3% 

NR 23 5,8% 

Total 395 100% 
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41%

13%

75%

18%

Exigências Quantitativas Ritmo de Trabalho 

75%

Exigências Cognitivas Exigências Emocionais 

Exigências Laborais 

 

Risco        Moderado     Favorável 

Escala relacionada com a 

gestão da quantidade de 

trabalho. 

Escala que avalia a 

rapidez com que é 

necessário realizar o 

trabalho. 

Escala que avalia o nível 

de exigência atencional, a 

solicitação de ideias e de 

tomada de decisão. 

Escala que avalia o nível 

de exigência emocional 

do trabalho. 

Organização do Trabalho e Conteúdo 
Risco       Moderado    Favorável 

78%

15%

37%

Influência no Trabalho 

Escala que avalia o grau de 

influência e participação nas 

escolhas relacionadas com o 

trabalho. 

60%

Possibilidades de 

Desenvolvimento 

53%

32%

Compromisso face ao local 

de trabalho 

76%

Significado do Trabalho 

Escala relacionada com a 

possibilidade de aprender 

coisas novas, tomar 

iniciativa e de poder usar 

habilidades pessoais. 

Escala que avalia o grau de 

envolvimento, em termos de 

motivação e significado 

atribuído ao trabalho. 

Escala que avalia o grau de 

identificação pessoal com o 

local de trabalho. 

46% 

7% 
2% 

23% 

7% 

54% 

9% 
31% 

9% 17% 
7% 15% 
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Relações Sociais e Liderança 

Previsibilidade 

Escala que avalia o grau 

de informação obtida 

relativamente a prazos, a 

decisões importantes e ao 

desempenho profissional 

esperado. 

41%

10%

49%

73%

Transparência do papel laboral 

desempenhado 
Escala relacionada com a 

definição de objetivos claros, 

responsabilidades e expectativas 

quanto ao desempenho 

profissional. 

33%

38%

Recompensas 

Escala que se relaciona com 

a frequência com que o 

trabalho é reconhecido e 

com a existência de justiça e 

respeito no local de trabalho. 

36%

49%

Conflitos Laborais 

Escala que avalia a frequência 

com que se fazem coisas 

desnecessárias ou sem 

consenso entre funcionários. 

40%

34%

Apoio Social de colegas 

Escala que avalia a frequência de 

ajuda e apoio obtido dos colegas 

face ao trabalho. 

29%

29%

Apoio Social de Superiores 

Escala relacionada com a 

frequência com que os superiores 

prestam apoio e dão feedback 

relativo ao desempenho 

profissional dos colaboradores. 

36%

34%

Qualidade da Liderança 

Escala que avalia se a chefia proporciona 

oportunidades de desenvolvimento aos 

trabalhadores, se valoriza a sua satisfação no 

trabalho, e se é competente na resolução de 

conflitos e no planeamento do trabalho. 

Personalidade 

Risco       Moderado    Favorável 

40%

56%

Auto-eficácia 

Escala que avalia a percepção que o 

próprio tem quanto à sua capacidade em 

cumprir objectivos e resolver problemas. 

Situação Favorável: Na dimensão da auto-eficácia, 56% dos 

colaboradores acreditam na sua competência para resolver 
problemas, seguir os planos estabelecidos e cumprir objectivos. 

Risco       Moderado    Favorável 

21% 
6% 29% 

15% 

26% 42% 30% 

4% 
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Organização do Trabalho e Conteúdo Valores no local de trabalho 

26%

58%

Comunidade social no trabalho 

Escala ligada à existência de um 

bom ambiente de trabalho, de 

cooperação entre colegas e de 

um sentimento de pertença. 

64%

26%

Confiança horizontal 

Avalia o grau de 

confiança que os 

funcionários têm entre si. 

51% 41%

Confiança vertical 

Avalia o grau de 

confiança que a 

gerência deposita nos 

funcionários e vice-versa. 

45%

21%

Justiça e Respeito 

Escala que avalia a existência 

de equidade na distribuição do 

trabalho, de abertura para 

sugestões dos funcionários e de 

uma resolução justa de conflitos. 

Risco       Moderado    Favorável 

Organização do Trabalho e Conteúdo 
Interface Indivíduo/ Trabalho 

44%

24%

24%

20%

56%

50%

28%

Satisfação no trabalho 

Escala que avalia a satisfação geral 

face ao trabalho, em termos das 

condições físicas, profissionais e do 

aproveitamento das capacidades 

pessoais. 

Insegurança Laboral 

Relaciona-se com a preocupação 

com a estabilidade temporal das 

condições de trabalho e com o risco 

em ficar desempregado. 

Conflito trabalho/família 

Avalia a frequência com 

que o trabalho afecta a 

vida pessoal e familiar. 

10% 16% 8% 
 34% 

32% 

22% 
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Saúde e Bem-estar 

27%

29%
44%

40%

39%

21% 54%

34%

12%

Saúde Geral 

Escala que avalia a 

percepção da saúde de 

forma geral. 

Problemas em dormir 

Escala relacionada com 

a qualidade do sono. 

Burnout 

Escala que avalia a frequência 

de sintomas de exaustão física 

e emocional. 

40%

43%

17%

Stress 

Escala que avalia a 

presença de sintomas de 

irritação e ansiedade. 

Sintomas depressivos 

Escala que avalia a presença de 

tristeza e falta de interesse no 

trabalho. 

34%

43%

23%

94%

Comportamentos ofensivos 

Escala que avalia a exposição a 

comportamentos de assédio 

moral e sexual, violência, 

ameaças ou insultos. 

6% 
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Conclusões 

Da análise global dos resultados da avaliação de Riscos Psicossociais com 395 Oficiais de 

Justiça, importa destacar que 73,6% dos respondentes tem entre 41 e 60 anos, com uma 

formação académica ao nível de ensino secundário 170 respondentes (43%) e licenciatura 

136 respondentes (34,4%). 

Surgem como aspectos claramente positivos e diferenciadores: 

 A baixa percentagem de comportamentos ofensivos e a percentagem de ausência 

de riscos nesta subdimensão (94%) 

 O significado que os trabalhadores atribuem ao trabalho (76% ausência de risco)  

 A transparência do papel laboral (73% ausência de risco) 

 A perspectiva que os colaboradores transmitem relativamente às possibilidades de 

desenvolvimento (60% ausência de risco)  

 O sentimento de pertença e a percepção de um bom ambiente de trabalho (58% de 

ausência de risco) 

 A percepção que os trabalhadores têm da sua auto-eficácia (56% ausência de risco) 

 A percepção de segurança laboral (56% de ausência de risco) 

 

Merecem particular atenção e rápida intervenção por parte do Ministério da Justiça, os 

resultados das subdimensões: 

 Exigências emocionais – Risco elevado (78%) 

 Ritmo de trabalho – Risco elevado (75%) 

 Exigências cognitivas – Risco elevado (75%) 

 Risco de burnout – Risco elevado (54%) + risco moderado (34%) 

 Conflito trabalho família - Risco elevado (50%) + risco moderado (28%) 

 Exigências quantitativas – Risco elevado (46%) + risco moderado (41%) 

 Stress – Risco elevado (40%) + risco moderado (43%) 

 Problemas em dormir - Risco elevado (40%) + risco moderado (39%) 

 Sintomas depressivos  - Risco elevado (34%) + risco moderado (43%) 
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Merecem atenção e análise por parte do Ministério da Justiça, os resultados das 

subdimensões: 

 A percepção de influência no trabalho que os trabalhadores demonstram (risco 

elevado 54% e risco moderado 37%) com apenas 9% de ausência de risco. 

 Previsibilidade - Risco elevado (49%) + risco moderado (41%) 

 Apoio social de superiores - Risco elevado (42%) + risco moderado (29%) 

 Qualidade da liderança - Risco elevado (30%) + risco moderado (36%) 

 A percepção de recompensa e de reconhecimento - Risco elevado (29%) + risco 

moderado (33%) 

 Conflitos laborais – Risco elevado (36%) + risco moderado (49%)  

 Percepção de justiça e equidade - Risco elevado (34%) + risco moderado (45%) 

 Apoio Social de colegas – Risco elevado (26%) + risco moderado (40%) 

 Compromisso face ao local de trabalho - Risco moderado (53%) + risco elevado 

15%) 
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