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Bom Trabalho, Boa Saúde / Guia de Boas Práticas

Bom Trabalho
Boa Saúde
Como melhorar o bem-estar mental dos trabalhadores
no sector das Telecomunicações

1. Introdução
1.1. A doença mental é actualmente a causa mais comum das afec-

ções da saúde na União Europeia (UE), representando cerca de 25%
do total das doenças. Esta taxa cresce de ano para ano. Ao contrário de outras doenças, os problemas de saúde mental ocorrem em
todas as idades e uma em cada quatro pessoas empregadas pode
esperar vir a ter algum tipo de problema de saúde mental no prazo
de um ano. O impacto sobre trabalhadores, entidades empregadoras e a sociedade em geral é bastante significativo. Até ao passado
recente, o foco tem incidido apenas sobre os custos humanos e
económicos da doença, mas existe um entendimento crescente de
que uma boa saúde mental pode beneficiar não só o indivíduo e a
sua família, como também as empresas e a comunidade em geral.
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1.2. A maioria dos problemas de saúde mental resulta de doenças

mentais comuns (ansiedade, depressão, stress) e muitas destas são
desencadeadas por situações adversas da vida. O trabalho pode ser
o maior problema, mas cada vez mais não o é. No entanto, independentemente da causa de uma saúde debilitada, o impacto é real
para as entidades empregadoras, e muitas organizações estão, por
isso, a abordar a saúde e o bem-estar como um problema empresarial. Existe uma tomada de consciência crescente de que o trabalho pode ser bom para a saúde, mas a qualidade do trabalho é
um factor crítico. As empresas de telecomunicações são geralmente
consideradas como “boas” entidades empregadoras, que oferecem
condições justas de trabalho, adaptando-se, desde logo, às novas
tecnologias que não só conduzem à eficácia, como também podem
melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal do trabalhador. A tecnologia das comunicações é tanto um catalisador como
um facilitador da mudança – como tal, pode ser vista como parte do
problema ou como factor central para a promoção de um bem-estar
acrescido no local de trabalho. A revisão das práticas de trabalho e
da gestão dos problemas de saúde mental em todo o sector pode,
por conseguinte, funcionar como um indicador de boas práticas,
com relevância não só para as empresas de telecomunicações, como
também para o mercado de emprego em geral.

1.3. O Grupo de Trabalho para a Segurança e Saúde do Comité do
25%

Diálogo Social Europeu para as Telecomunicações, com o apoio da
Comissão Europeia, contratou investigadores com vista a analisarem
a literatura científica existente relativa à saúde mental no trabalho,
bem como as políticas e as práticas de um conjunto de Empresas
Europeias de Telecomunicações, seleccionadas por serem representativas quanto à dimensão e âmbito geográfico. Os resultados da
pesquisa foram publicados separadamente (1) e constituem a base
para este Guia de Boas Práticas. Os resultados salientam os factores
laborais associados tanto ao bem-estar como ao mal-estar mental,
e identificam exemplos em toda a Europa que demonstram de que
forma os problemas podem ser evitados e como os trabalhadores
doentes podem ser apoiados.

figura 1. Percentagem da doença
mental na União Europeia
(1) www.gwgh.eu
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2. Enquadramento
2.1. O sector das Telecomunicações constitui uma parte impor-

tante da economia da União Europeia, representando cerca de 2,2%
do PIB e empregando directamente mais de 1 milhão de pessoas.
O ritmo da mudança no sector, nos últimos 25 anos é, provavelmente, incomparável. As mudanças de mercado e tecnológicas, tais
como a evolução do cobre para a fibra, da ligação fixa para a ligação
móvel e do tráfego de voz para o tráfego de dados, transformaram a
natureza do trabalho executado por um grande número de pessoas.
Simultaneamente, os monopólios do Estado foram privatizados e o
mercado abriu-se à concorrência com um número significativo de
novos protagonistas. Verificaram-se fenómenos de consolidação, um
aumento da eficácia e uma redução substancial na dimensão da força
de trabalho; esta última acelerou a tendência de envelhecimento
demográfico já existente. Consequentemente, uma grande parte da
população laboral actual teve de se adaptar a múltiplas mudanças, a
diversos níveis, durante a sua vida profissional, não existindo sinais
de diminuição dessa tendência.

2.2. As entidades empregadoras têm o dever de assegurar a segu-

rança e a saúde (física e mental) dos seus trabalhadores em todos
os aspectos do seu trabalho no âmbito do estipulado na Directivaquadro 89/391/CEE, juridicamente vinculativa, relativa à aplicação
de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da
saúde dos trabalhadores no trabalho. Adicionalmente, existem dois
instrumentos de política, a nível comunitário, que resultaram do diálogo social europeu e se centram especificamente na saúde mental
no trabalho. Os parceiros sociais, a nível europeu, celebraram estes
dois Acordos-Quadro em 2004 e em 2007, com vista a abordar a
prevenção do “stress relacionado com o trabalho” e o “assédio e
a violência no trabalho”, respectivamente. Juntamente com as suas
organizações-membro, comprometeram-se a implementar estes
acordos a nível nacional, com vista a identificar, prevenir e gerir os
problemas associados ao stress relacionado com o trabalho e ao
assédio e à violência em locais de trabalho em toda a Europa.

2.3. No entanto, existe um número crescente

de evidências para a criação de um processo
sólido, com vista a encorajar as entidades
empregadoras a implementarem mais do que os
requisitos mínimos para a protecção da saúde
dos seus trabalhadores e tentarem, tanto promover o bem-estar mental no local de trabalho,
como apoiar aquelas pessoas cuja saúde mental
já se encontre debilitada, independentemente
da causa. Os problemas de saúde mental constituem, neste momento, a principal causa das faltas por doença em muitos dos países Europeus,
dando origem a custos substanciais para as
empresas. Adicionalmente, esta é frequentemente a principal razão para a reforma antecipada por razões de saúde – por exemplo, na
Alemanha, representa cerca de 40% de todos os
casos, com uma idade média de 48 anos à data
da reforma. Esta perda de mão-de-obra qualificada tem um impacto significativo nas empresas
e pode resultar em custos devidos a substituições, formação e pensões acrescidas. As pessoas com problemas de saúde mental que se
mantêm a trabalhar também afectam a rentabilidade da empresa. O conceito de presentismo,
em que as pessoas doentes se apresentam ao
trabalho mas são menos produtivas, está agora
bem assimilado. Estimativas cautelosas demonstram que os custos resultantes dos problemas
de saúde mental são o dobro dos provocados
pelo absentismo. Talvez mais encorajador para
as empresas seja o facto de as evidências indicarem que aquelas que promovem a boa saúde
mental apresentam maiores níveis de empenho
dos trabalhadores e originam um maior rendimento para os accionistas.

O stress relacionado com o trabalho resulta de
um processo onde as exigências laborais, de vários
tipos, excedem a capacidade do indivíduo para lidar
com as mesmas. Este tipo de stress, quando crónico ou grave, pode levar a problemas de saúde física
e mental e está associado às faltas por doença,
rotação de pessoal e ao fraco desempenho.
Este tipo de stress pode resultar da pouca atenção
dada à concepção dos processos de trabalho e à
forma como o trabalho é organizado e gerido. A
abordagem destes factores a montante constitui a
estratégia mais eficaz para mitigar as ocorrências.
No entanto, as intervenções a nível individual, em
termos de avaliação, tratamento e reabilitação, não
deixarão de ser necessárias.

UK Health and Safety Executive (HSE)
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3. Melhoria do Bem-Estar Mental

figura 2. Modelo Como Trabalhar Bem Da BITC
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como sendo importante no âmbito das actividades de promoção
da saúde. Contudo, evoluiu-se de uma visão do local de trabalho
como um espaço em que os especialistas podem trabalhar, para
uma abordagem integrada que coloca a saúde no centro da agenda
das organizações. No que respeita a saúde mental, as evidências
indicam que os benefícios decorrem da tomada de acções tanto a
nível organizativo como ao nível individual de cada trabalhador. A
organização britânica, “Business in the Community” (Empresa na
Comunidade), criou o “Modelo Como Trabalhar Bem” com vista
a demonstrar os benefícios para as entidades empregadoras que
assumam uma abordagem pró-activa na prevenção de doenças e a
promoção da saúde e do bem-estar. O modelo (Figura 2) promove
igualmente a intervenção precoce relativamente aos trabalhadores
que desenvolvam problemas de saúde, bem como a gestão activa
das faltas por doença, de forma a reabilitá-los com vista ao seu
regresso ao trabalho.

3.2. Intervenções Organizativas
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3.1. O local de trabalho tem sido desde há muito reconhecido

UE
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Uma abordagem estratégica integrada

** Utilizando os critérios de
«bom trabalho» definidos
por «Coats and Lehki»
(Setembro de 2008)

http://www.bitc.org.uk/workplace/health_and_wellbeing/healthy_workplace_
model/the_workwell_model.html

3.2.1. A forma como o trabalho é organizado é fulcral para uma boa

saúde mental. As tarefas devem ser planeadas de forma a que possam ser atingidas, sejam seguras de se realizar e, na medida do possível, sejam compensadoras para a pessoa que as realiza. As estruturas
organizativas devem ser concebidas de forma a promoverem um
resultado operacional eficaz, a evitarem ambiguidades desnecessárias e a distribuírem o volume de trabalho de forma proporcional.
Deve ser estabelecida uma cultura que valorize a contribuição individual, que apoie as pessoas de forma apropriada e que garanta que
a justiça não só é feita mas também reconhecida. Os momentos de
mudança organizativa são particularmente perigosos para a saúde
mental e exigem um planeamento cuidadoso, que leve em consideração os problemas das pessoas, bem como as questões estruturais
e financeiras associadas.
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3.2.2. Como conceber tarefas de
forma a serem “saudáveis”?

3.2.3. Como garantir que a concepção
organizativa é “saudável”?

3.2.4. Como criar uma cultura organizativa saudável?

3.2.5. Como implementar a gestão da
mudança de forma saudável?

Assegurar que o trabalho é planeado de
forma adequada antes do seu início

Combinar estruturas e recursos com requisitos operacionais/de clientes

Utilizar competências de liderança
transformacional

Aplicar princípios ergonómicos com vista a
adaptar o trabalho à pessoa

Ser flexível no que respeita aos recursos, com
vista a tentar acomodar as necessidades do
trabalhador

Estipular um conjunto claro de
valores e assegurar-se de que são
aplicados de forma consistente
Criar um ambiente que promova a discussão
livre e o apoio mútuo

Criar funções com linhas de comunicação e
responsabilidades claras

Encorajar os líderes a darem o exemplo no
que respeita aos comportamentos desejados

Atribuir a cada indivíduo o máximo de controlo possível sobre a forma como as tarefas
são realizadas

Dar formação aos quadros superiores
e aos quadros médios no âmbito
da boa gestão de pessoas

Suportar políticas com procedimentos
que se julga serem justos

Permitir a cada indivíduo gerir o seu ritmo de
trabalho dentro dos objectivos globais

Certificar-se de que a formação é
adequada e suficiente para os
requisitos de todas as funções

Certificar-se de que as exigências são
razoáveis para o período de tempo e para o
pessoal efectivamente disponíveis

Tomar providências relativamente
às pessoas vulneráveis ou
com capacidade reduzida
Considerar os riscos psicológicos e os riscos
físicos na avaliação de riscos
Disponibilizar uma orientação clara para
a obtenção de objectivos e responder a
comentários e sugestões

Controlar atitudes e comportamentos e
tomar medidas correctivas, se necessário

Criar um ambiente de trabalho
seguro e confortável
Ter em consideração e apoiar as
necessidades práticas dos trabalhadores
(por ex.: viagens, refeições, etc.)

Romtelecom – Reconhecimento de valores
Foi desenvolvido um programa para a divulgação dos valores da empresa e demonstrar aos trabalhadores que são valorizados no seio da organização. Este programa foi tornado realidade através da utilização do feedback positivo, encorajando as pessoas a enviar postais aos colegas a dizer “Parabéns pelo excelente trabalho!”. O envio destas mensagens pode
ser feito em papel ou através da intranet, onde o postal surge na página de perfil do indivíduo. Paralelamente, esta acção
foi apoiada por uma equipa de representantes da empresa que realizou workshops em grupos de cerca de 20 pessoas e
abrangeu a totalidade da força de trabalho. Nestas reuniões foram debatidos os valores da empresa, a forma como têm
impacto em todos os trabalhadores e a futura orientação da organização. Através da utilização destes mecanismos de
comunicação, a empresa visa atingir a mudança através da transformação, ao obter o empenho do seu maior activo – os
seus trabalhadores.

Aplicar uma metodologia estruturada de
forma consistente na organização
Endereçar questões de justiça detectadas
(Ver página 7)
Considerar as diferentes necessidades e percepções entre a força de trabalho
Consultar e envolver os trabalhadores, na
medida do possível
Comunicar atempadamente, com a frequência
adequada e de forma consistente
Comunicar as mensagens pessoalmente,
dando oportunidade ao diálogo
Dar prioridade à obtenção do compromisso
dos quadros médios
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1
Existem 3 factores-chave que
influenciam a percepção da justiça na mudança:

Justiça distributiva
Os critérios de selecção
para os indivíduos e partes
da organização sujeitos a
mudanças. Inclui elementos
relacionados com “necessidades”, tais como legislação
e acordos colectivos, bem
como com a “eficácia”, que
engloba as competências,
produtividade, etc.

3.3. Intervenções Individuais
3.3.1. O trabalhador individualmente também tem um papel a desempenhar na promoção

do seu próprio bem-estar, tanto dentro, como fora do local de trabalho. Algumas doenças
mentais são estruturais e ocorrem sem qualquer razão óbvia, enquanto outras (incluindo a
maioria dos problemas mentais comuns) são provocadas por um evento específico ou uma
série de circunstâncias. Alguns tipos de personalidade são mais vulneráveis a pressões do
que outros, mas ninguém está imune ao desenvolvimento de problemas de saúde mental.
A adopção de comportamentos relativamente simples e a limitação de algumas atitudes
pode ter um efeito benéfico para todos, independentemente da personalidade subjacente
ou do estado de saúde mental; o efeito protector não é de forma alguma absoluto, mas
pode ajudar a reduzir os riscos e a atenuar a gravidade. As entidades empregadoras podem
encorajar estas actividades de promoção da boa saúde mental através de programas de
formação e de participação.

2
Justiça processual
Requer processos sólidos,
executados de forma isenta
e com base em informações
precisas. Deverá existir um
mecanismo fiável para a
correcção de más decisões
e o sistema deve ser fundamentado em padrões éticos e
morais, adequados à sociedade em que a empresa opera.

3
Justiça interaccional
A natureza e o timing das comunicações interna e externa são elementos
vitais para a manutenção da confiança.
A comunicação clara, atempada, aberta
e pessoal com as partes envolvidas é
fulcral para se evitar a incerteza, os
rumores e a desmotivação.

Kieselbach T et al. 2009
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Ingerir bebidas alcoólicas
de forma moderada

Tomar consciência dos
seus próprios pontos
fortes e fragilidades

3.3.3.
O que podem as pessoas
fazer para aumentar a sua
própria resistência?

Fazer exercício físico regularmente

Melhorar as suas competências no que respeita a
gestão do tempo

Praticar uma boa higiene do sono

3.3.2.
Adoptar uma dieta
equilibrada e nutritiva

Quais são os factores-chave
para um estilo de vida
saudável?

Pensar de forma racional
e responder somente
depois de reflectir

Respirar lentamente e profundamente em situações de pressão

Evitar substâncias
químicas que alterem o
estado mental
Estar consciente de que o
pensamento negativo afecta
as suas próprias emoções e
comportamentos

Esforçar-se por manter bons relacionamentos, no trabalho e fora dele

Ver o lado positivo das situações –
oportunidades em vez de ameaças

Estipulam prioridades na sua vida e
reajustam-nas periodicamente

3.3.5.
Assumir o controlo da sua
vida onde for possível

3.3.4.
O que significa ter uma
atitude positiva?

Arranjar tempo e espaço
para si próprias e para aqueles que lhes são importantes

O que fazem as pessoas
que mantêm um bom
equilíbrio vida/trabalho?

Tiram férias regularmente, como
pausa das questões profissionais

Desafiar os seus próprios pensamentos negativos e expectativas irreais
Acolher com prazer a oportunidade de se testar a si próprio e
aprender com isso

São honestas relativamente ao que
podem e ao que não podem fazer no
trabalho e em casa

Certificam-se de que se divertem
com aquilo que realizam e fazem
alterações se assim não for

Utilizam a tecnologia das comunicações
para trabalharem de uma forma flexível,
quando possível
Delegam e escalam de forma apropriada
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Deutsche Telekom – Estruturação de horário flexível para gerir o volume de trabalho

Portugal Telecom – Mente sã em corpo são
A empresa possui um programa de promoção da saúde alargado, direccionado para uma série de problemas de saúde, através da realização
de um número significativo de campanhas de sensibilização. O objectivo
de todos estes programas é manter e melhorar o bem-estar físico e mental dos trabalhadores. A nossa abordagem geral consiste em promover a
actividade física e os bons hábitos alimentares, como componentes-chave
para que as pessoas se mantenham em boa forma, saudáveis e felizes.
Algumas campanhas específicas incluem acções de sensibilização sobre a
prevenção do risco cardiovascular e a redução da obesidade. Outras , já
realizadas, foram lançadas para prevenir os riscos do tabagismo e da perda
de memória. Existe uma campanha permanente de prevenção do cancro da
mama, orientada tanto para a sensibilização dos trabalhadores, como para
a detecção precoce da doença. Relativamente ao bem-estar mental, está a
decorrer uma campanha sobre o stress e a qualidade do sono, que alerta
para as suas causas potenciais e respectivas consequências para a vida dos
trabalhadores, enquanto indivíduos e como profissionais. Estas iniciativas
regulares são complementadas por outras de âmbito excepcional, tais como
as relacionadas com a pandemia da gripe A, em que foram desenvolvidos
planos de emergência para proteger os trabalhadores e manter a empresa
em funcionamento, assegurando a continuidade do negócio. Sendo a comunicação é um elemento fundamental em todo este processo, é utilizada a
plataforma de intranet da empresa e são afixados cartazes nos locais de
trabalho.

A empresa utiliza bancos de gestão de tempo de trabalho, com vista a apoiar a gestão do trabalho flexível de
forma segura e eficaz. Tal significa que não existe uma hora de entrada ou de saída no trabalho, sendo o tempo
registado automaticamente. Cada indivíduo pode acumular tempo em excesso até um máximo de 120 horas.
O sistema marca com bandeiras de cor verde quando se atinge um máximo de 40 horas, de cor amarela entre
40-80 horas e de cor vermelha entre 80-120 horas. Aos empregados com uma bandeira amarela – indicando o
seu excesso de horas – é-lhes pedido que reduzam o seu tempo de excesso e, sempre que surge uma bandeira
vermelha, a chefia operacional deve falar com o trabalhador para que este diminua o saldo, reduzindo horas de
trabalho ou tirando férias. Se a chefia operacional não conseguir resolver a situação desta forma, significa que
o trabalhador está sobrecarregado e que o trabalho deve ser redistribuído. O banco de horas de cada trabalhador deve deixar de apresentar horas em excesso num período de 18 meses, com vista a garantir que não há
indivíduos a trabalhar em excesso. Alguns trabalhadores, com autorização superior, utilizam este sistema para
fazerem uma semana comprimida ou para acumularem tempo para uma licença anual mais longa.
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4. Riscos Laborais para a Saúde Mental
4.1. As pressões sofridas no trabalho podem ser nocivas à saúde mental, quer isolada-

mente quer em combinação com outras fontes de stress. Esta relação não é uma relação
directa porque o trabalho também pode ter um efeito protector da saúde mental e existe
uma variabilidade substancial entre indivíduos. Não obstante, existe actualmente uma forte
evidência relacionada com os atributos do trabalho que estão associados a uma saúde mental debilitada. Faz parte do interesse de todos no local de trabalho tentar controlar estas
ameaças e, para as entidades empregadoras, esse interesse sustenta-se num dever moral e
legal. Os factores seguintes abordam os problemas mais comuns:

4.1.1. Quando é que as Exigências
podem ser nocivas à saúde mental?
O volume de trabalho ultrapassa a capacidade do trabalhador
O ritmo de trabalho ultrapassa a capacidade do trabalhador
A intensidade do trabalho ultrapassa a capacidade do trabalhador
A natureza do trabalho ultrapassa a capacidade do trabalhador
Não existe trabalho suficiente para manter o trabalhador ocupado
O trabalho é demasiado monótono para permitir ao
trabalhador conseguir tirar daí alguma satisfação
O ambiente de trabalho não é adequado ao trabalhador

4.1.2. Que aspectos do Controlo
podem constituir um risco?

4.1.3. Que tipo de questões de Apoio
podem ser prejudiciais?

O trabalhador possui um controlo
reduzido sobre o fluxo de trabalho

A falta de ajuda e de apoio por parte das
chefias operacionais

Estilo de gestão inadequado
(Ver figura 3)

Falta de clareza no que respeita aos deveres
e às responsabilidades do trabalhador

O trabalhador possui pouca margem
de decisão no que respeita a forma
de realização do trabalho

A falta de ajuda e de apoio
por parte dos colegas

Conflito com ou entre colegas
Desrespeito entre colegas ou gestores

Falta de clareza no que respeita aos objectivos de cada departamento

O trabalhador está limitado no que respeita
ao momento para fazer as suas pausas
O trabalhador tem pouca liberdade de escolha
em termos de horário de trabalho ou turnos
O trabalhador tem controlo reduzido sobre o
seu ambiente de trabalho

A falta de ajuda e de apoio por parte da
empresa em geral
Não exisitir ninguém com quem falar sobre os
problemas relacionados com o trabalho
Não existir ninguém que dê atenção no
que respeita a questões de trabalho
Não existir ninguém a quem recorrer
quando o trabalho se torna demasiado
exigente a nível emocional
A ausência de reconhecimento ou encorajamento no local de trabalho

4.1.4. Que aspectos dos Relacionamentos 4.1.5. De que forma a Função pode ter
são importantes no local de trabalho?
impacto sobre a saúde mental?

“Bullying” e assédio

Inexistência de uma ligação clara
entre os deveres do trabalhador
e os objectivos da organização
O trabalhador possuir múltiplas linhas de
comunicação, possivelmente, conflituantes
O trabalhador estar isolado em termos organizativos ou geográficos
A formação e a experiência profissionais do
trabalhador serem insuficientes para a função
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4.1.6. De que forma a Mudança
se pode tornar prejudicial?
Processos de mudança geridos de forma
inconsistente ou inadequada
Falta de consulta aquando do
planeamento da mudança
Comunicação inadequada relativamente
ao impacto das mudanças
Falta de oportunidade para discutir
ou questionar a mudança
Falha em obter o compromisso dos quadros
médios enquanto agentes da mudança

4.1.7. De que forma podem as questões relacionadas com a Justiça
afectar o bem-estar mental?
Injustiça observada na selecção
(promoção, despedimento, etc.)
Injustiça observada em termos processuais
(desempenho, disciplina, etc.)
Injustiça observada no que respeita à comunicação (falta de precisão, duplicidade, etc.)
Desequilíbrio observado entre
o esforço e a compensação
Desequilíbrio observado entre o trabalho
e as exigências domésticas
Percepção de segurança no emprego reduzida
Percepção de estatuto inferior
ao merecido na empresa

Belgacom – Compreender a
percepção da justiça
Num sector da empresa observou-se que os
quadros superiores e a força de trabalho, especialmente nos escalões mais baixos, precisavam de entender melhor as questões de parte
a parte. Foram marcadas reuniões semanais
de 30 minutos entre os quadros superiores e
o pessoal, tendo a participação nas reuniões
sido registada. Isto ajudou ao desenvolvimento
de uma boa interacção entre os quadros superiores e os trabalhadores, disponibilizandolhes um fórum para o debate de questões,
incluindo o empenho para com a empresa, as
preocupações no âmbito da vida empresarial
e os problemas de trabalho que os empregados enfrentavam. O processo iniciou-se com
simples reuniões pré-trabalho, tendo depois
progredido para um pedido de participação no
debate pelas pessoas presentes nas reuniões.
Este processo desenvolveu uma nova ligação
entre os quadros superiores e os empregados,
tendo ajudado todos os envolvidos a compreender melhor a situação da organização, de
que forma as decisões orçamentais haviam sido
tomadas e qual o impacto que as mesmas iriam
ter. A intranet da empresa foi utilizada para a
divulgação de tópicos, discussões e soluções. O
desenvolvimento deste estilo de comunicação
mais livre exigiu algum tempo e investimento,
mas é considerado por todos como sendo um
factor positivo. Este processo ajudou a melhorar a noção de que a empresa tenta agir de
forma justa, estando a ser alargado a outros
sectores da organização.

Telenor – Redução do risco da mudança
A empresa utiliza um processo específico de avaliação de riscos da mudança organizativa. Este
processo ajuda a identificar potenciais factores
de risco, incluindo os quadros superiores (ao
não levarem em consideração as necessidades
dos trabalhadores), as tarefas (competências,
volume de trabalho e perda de tarefas durante o
período da mudança), a perda de capacidades, o
ambiente de trabalho (segurança ou insegurança
no trabalho e perda de contacto social) e se os
trabalhadores dispõem, ou não, de informação
ou de influência suficientes no decurso do processo de mudança. A utilização deste processo
durante a fase do planeamento permite uma
melhor gestão da mudança, com melhores resultados para a empresa e com a redução de riscos
psicológicos para a força de trabalho.

figura 3. Competências dos quadros directivos para
a promoção do bem-estar mental
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5. Mitigação dos Danos & Apoio à Reabilitação

Debate/gestão de situações difíceis

5.1. As empresas do sector das Telecomunicações implementaram uma série de dife-

rentes políticas, produtos e serviços com vista a prevenir danos nos seus trabalhadores
e a ajudar aqueles que chegam a desenvolver problemas de saúde mental. No entanto, a
abordagem feita pela maioria dessas empresas baseia-se no princípio bem estabelecido de:
dar prioridade à prevenção, seguida da intervenção e em terceiro lugar a reabilitação. De
igual modo, essa mesma maioria estrutura os seus programas em torno da educação e da
formação, da avaliação e do apoio técnico. As provas sólidas da eficácia desta abordagem
são limitadas, mas a abordagem em si é actualmente consensual entre os peritos de todo
o mundo e tem uma validade aparente. Os factores a serem levados em consideração
aquando da criação de um programa deverão incluir:

Gestão de conflitos
Utilização de recursos
Responsabilização

Gestão do indivíduo no âmbito da equipa
Pessoalmente acessível
Abordagem empática

5.2. Prevenção Primária

Sociável

Respeitador e responsável:
gerir emoções e ter integridade

5.2.1. Educação & Formação

5.2.2. Avaliação

5.2.3. Apoio Prático

Formação dos quadros directivos no que
respeita aos elementos do “bom trabalho”
(Ver 3.2.)

Identificação das funções de risco elevado
(por ex. lidar com clientes)

Processos de recrutamento e de promoção
que evitem o estigma e a discriminação

Identificação de indivíduos vulneráveis
com vista à sua colocação apropriada
e à mobilização de apoio

Educação e material de formação de livre
acesso (versão em papel, intranet & hiperligações da web)

Validação das competências e das capacidades
de avaliação de risco dos quadros directivos

Promoção activa de um estilo de vida saudável
(ginásios, não fumar, boa alimentação, etc.)

Avaliação do conhecimento e atitude
– no que respeita a saúde mental

Padrões flexíveis de emprego, que equilibrem
as exigências profissionais e pessoais

Consciencialização geral de toda a
força de trabalho relativamente às
questões da saúde mental
Educação da força de trabalho em matéria
de comportamentos de protecção
(Ver 3.3.)
Medidas alargadas por parte da empresa com
vista ao combate do estigma e da discriminação
Formação aos quadros directivos em matéria
de avaliação do risco psicológico
(Ver 4.)
Promoção de competências ao nível dos
quadros superiores, com vista a melhorar o
bem-estar mental

Processos e serviços de ajustamento
para pessoas vulneráveis

Abordagem atenciosa
Gestão de emoções
Integridade

Gestão e comunicação do
trabalho existente e futuro
Gestão pró-activa
Resolução de problemas
Delegação de poderes
“Comportamento das chefias operacionais
e stress no trabalho: Directrizes para
chefias operacionais” (2008)
Chartered Institute of Personnel and
Development
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5.3. Intervenção Secundária

France Telecom – Incremento de
competências na gestão de pessoas

5.3.1. Educação & Formação

5.3.2. Avaliação

5.3.3. Apoio prático

Consciencialização por parte dos
quadros directivos da relação
entre empenho & desempenho

Métrica (assiduidade, desempenho, etc.) com
vista a avaliar o clima organizacional

Aconselhamento na área da saúde no trabalho
relativamente a factores profissionais relevantes

Sondagens de empenho e auditorias de stress
com vista a identificar “pontos
problemáticos” organizativos

Flexibilidade por parte das chefias operacionais para executar ajustes locais temporários

Formação para os gestores de equipas
em matéria dos sinais de angústia e
meios de apoio disponíveis
Divulgação geral junto da força de
trabalho relativamente a onde se
dirigir se surgirem problemas

Avaliação da saúde com vista a identificar
e a apoiar indivíduos que se debatam com
problemas

Disponibilização de um serviço de aconselhamento confidencial onde podem ser tratados
problemas pessoais
Mecanismo de denúncia, em confidência, de
exemplos de “bullying” e de assédio

5.4. Reabilitação Terciária

5.4.1. Educação & Formação

5.4.2. Avaliação

5.4.3. Apoio prático

Orientação para gestores de equipas e colegas em matéria dos efeitos da doença mental

Chefias operacionais que ouvem o trabalhador doente e abordam questões
relacionadas com o trabalho

Manutenção de contacto social durante
a ausência, por parte de gestores
de equipas e de colegas

Avaliação da saúde no trabalho, com vista a
determinar a capacidade e a recuperação

Prestação de serviços de aconselhamento
voluntário e confidencial ou de serviços
psicológicos

Orientação para gestores de equipas em
matéria de ajustes de reabilitação que possam
ser úteis

Revisão de medidas no local de trabalho, com
vista à salvaguarda de terceiros e à preparação
para o regresso

Apoio à saúde no trabalho durante a
ausência e após o regresso
Plano escrito detalhando o regresso progressivo, ajustes e períodos de tempo
Formação e encorajamento com vista
a apoiar o restauro da confiança

Os gestores recebem formação em gestão de
pessoas e em como detectar sinais subtis de
angústia psicológica. Esta formação em sala
é obrigatória, tendo até à data sido formados
6.000 gestores nas escolas de gestão das respectivas unidades empresariais. O objectivo
é instruir os gestores para prestarem apoio
inicial e para tornarem visíveis recursos adicionais, em vez de tentarem resolver eles
próprios os problemas dos colaboradores. Os
chefes de equipa recebem formação sobre
como gerir equipas, como desenvolver as suas
competências de liderança e como identificar
os sinais verbais e comportamentais dos seus
colegas. Os chefes de equipa receberam informação mais clara acerca de qual o papel que
devem desempenhar e de qual o comportamento que deles se espera no desempenho
das suas funções. Foi dada importância à
utilização de reuniões de equipa, com vista à
solução de problemas e à identificação de fontes de ajuda. Um benefício imprevisto desta
formação foi a criação de uma comunidade de
líderes de equipa com troca de ideias
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Telefonica – Apoio a trabalhadores com dificuldades
Os indivíduos podem dar a conhecer problemas de saúde mental através de diferentes canais, incluindo os serviços médicos,
os serviços de prevenção ou o sua chefia operacional. Na sequência, podem ser sugeridas diferentes soluções por parte de
todas as fontes de ajuda. Estas soluções podem incluir a orientação para a intranet, em busca de informações sobre como
lidar com o stress, e também para outras fontes de ajuda dentro da empresa, incluindo o aconselhamento psicológico. O
aconselhamento também está disponível para problemas não relacionados com o trabalho (por ex.: questões de relacionamentos, problemas financeiros ou legais) através do programa de assistência ao empregado. Se as pessoas puderem continuar a
trabalhar, a empresa adaptar-se-á à situação e o chefe de equipa poderá alterar o horário de trabalho. Os sindicatos dão a
sua total colaboração à empresa sempre que os problemas requerem uma mudança de emprego. O problema será dado a
conhecer ao topo da hierarquia da área caso se venha a descobrir que o problema está relacionado com um grupo de pessoas
ou com um determinado gestor operacional.

6. Implementação de Boas Práticas

Criar evidências

6.1. A revisão da prática, que incluiu oito empresas de Telecomunicações de diferentes

dimensões e regiões da Europa, demonstrou que, mesmo trabalhando segundo princípios
comuns, os detalhes de cada programa são únicos. A criação de “bom trabalho”, em qualquer situação, reflecte necessariamente a cultura, as expectativas e a situação económica da
empresa, da força de trabalho e da sociedade em que se movimentam. As empresas multinacionais chegaram frequentemente à conclusão que, sempre que implementam programas
em diferentes partes geográficas, especialmente aqueles relacionados com questões sensíveis como a saúde mental, têm que efectuar ajustamentos significativos com vista a reflectirem as questões locais. Mesmo numa região relativamente homogénea como a Europa, as
opiniões sobre a doença mental, o sistema de saúde e o grau até ao qual o envolvimento
de cada trabalhador é aceite variam largamente. Consequentemente, a forma como cada
programa é implementado é vital para o seu sucesso. Deste modo, as orientações que se
seguem reflectem, o tipo de processo que as empresas e as respectivas forças de trabalho
consideraram, com maior frequência, serem eficazes.

• Avaliar as necessidades e condicionantes
• Documentar o processo e os resultados

Base de
evidências

• Aplicar de uma vasta gama de métodos de
investigação
• Envolver as principais partes interessadas
no processo

Melhorar políticas e práticas
• Identificar iniciativas eficazes
• Criar estratégias activas de divulgação

figura 4. Estabelecimento da ligação entre as evidências e as práticas

• Desenvolver directrizes para decisores
e executantes da política

Reproduzido de “Promoting mental health: concepts, emerging evidence & practice” – OMS (2005)

• Garantir a relevância em todos os
contextos culturais e cenários

Políticas e
Práticas
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6.2. Envolvimento das Partes Interessadas
6.2.3.

Desenvolver uma proposta
inicial – de forma simplificada

6.2.1.

Quais são os requisitos para
a conversão dos quadros
médios?

Delinear os deveres legais, a
responsabilidade moral e
fundamentar o projecto

De que forma podemos
garantir o compromisso da
liderança?

Garantir o apoio da
gestão de topo

6.2.2.

Salientar o seu papel fundamental
no que respeita à construção de
uma melhor empresa

Como podemos tirar
partido do poder do
diálogo social?

Estar atento aos “desvios
da missão” e fazer revisões
com regularidade, tendo
em conta os objectivos

O que podemos fazer para
nos ligarmos à força de
trabalho?

Garantir que a contribuição “especializada” é aceite por ambas as partes

Determinar objectivos de alto
nível e o formato do programa

Variar o tom de acordo com
o clima da empresa

Demonstrar aos gestores os benefícios
do tratamento de situações difíceis

Utilizar os canais estabelecidos
de comunicação entre a empresa
e as Estruturas de Representação
Colectiva dos Trabalhadores

6.2.4.
Estabelecer uma perspectiva partilhada entre os parceiros sociais

Destacar a importância
da questão em termos
empresariais

Sublinhar que a prevenção passa,
maioritariamente, por uma boa
gestão de pessoal

Encontrar um embaixador sénior
com vista a promover a causa

Aceitar o mecanismo de governação
para a fiscalização do programa

Desenvolver comunicações
específicas – diálogo frentea-frente, sempre que possível

Apresentar os conteúdos numa
variedade de meios, com vista a
apelar a diferentes audiências

Manter os suportes de comunicação interessantes, sem troçar de questões sérias

Garantir que as mensagens são consistentes
com outras comunicações e acções tomadas
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6.3. Construção do Programa

6.3.1. De que forma podemos utilizar o
modelo para impulsionar o progresso?

6.3.2. Quais são os passos-chave
para o sucesso do programa?

6.3.3. Onde começamos em termos
de criação de material?

6.3.4. Quais os conselhos úteis para o
lançamento da intervenção?

Criar uma matriz (linhas x colunas)

Designar um gestor de projecto com
as competências adequadas

Fazer um plano ou um quadro de acção

Não tentar desenvolver demasiadas
actividades ao mesmo tempo

Linhas – Prevenção Primária; Intervenção
Secundária; Reabilitação Terciária
Colunas – Educação & Formação;
Avaliação; Apoio prático
Ter como objectivo preencher cada campo da
matriz com pelo menos uma intervenção

Identificar e obter as competências-chave
necessárias (internas ou externas)
Preparar um plano realista para o projecto
Começar com algo pequeno e crescer
– programas-piloto, intervenções
individuais, etc.

Rever material existente e serviços
e adaptá-los, se necessário
Identificar falhas na matriz

Ter presente que a comunicação é a chave
(Consultar o ponto 6.2.4.)

Procurar formas, a nível externo, de colmatar
as falhas e adaptá-las conforme necessário

Maximizar a utilização dos meios
de entrega existentes

Construir os seus próprios serviços a partir
do zero apenas como último recurso

figura 5. Exemplos de intervenções utilizadas por empresas europeias de telecomunicações

Prevenção Primária

Educação
& Formação
Avaliação
Apoio
prático

Intervenção Secundária

Reabilitação Terciária

Formação para a força de trabalho
tendo em vista consciencialização geral
no que respeita às questões da saúde
mental, ao estilo de vida saudável e à
forma de evitar o estigma

Formação dos gestores de equipas para
reconhecimento de sinais de angústia e
divulgação de serviços de apoio

Orientação para quadros directivos e
trabalhadores, relativa a medidas que promovam um regresso eficaz ao trabalho

Avaliação do risco laboral e da
mudança de forma a controlar perigos
psicossociais

Auditorias de stress para identificar pessoas e/ou unidades da empresa em risco

Acesso ao serviço da saúde no trabalho
para avaliação de trabalhadores doentes e
aconselhamento aos quadros directivos

Adopção de um sistema de trabalho
flexível (horário e/ou local) para ajudar
a equilibrar os compromissos profissionais e pessoais

Disponibilização de um programa de
assistência aos empregados de base
confidencial

Prestação de serviços de apoio psicológico
(TCC – terapia comportamental cognitiva)
para trabalhadores com problemas de
saúde mental
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6.4. Definição da Métrica & Medição do Impacto
Utilizar ao máximo possível as
métricas existentes (ausência por
doença, empenho, etc.)

6.4.1.
Qual é a melhor forma
de medir aquilo que
estamos a fazer?

Garantir que quaisquer novos
instrumentos desenvolvidos ou
produzidos são dotados de métricas
Utilizar diferentes conjuntos de
dados para permitir uma visão global

Utilizar métricas que possam ser comparadas
externamente, sempre que possível

O âmbito de recolha dos dados
a serem tratados varia consideravelmente de local para
local, departamento ou área de
trabalho

Estabelecer métricas de referência
(idealmente, durante um ano) antes
da intervenção
Utilizar taxas (e não índices brutos),
monitorizar as tendências e ter em
consideração as estações do ano

Observar o que mais se possa estar a passar
na empresa que possa afectar os resultados

Demonstrar o impacto através
de associação, mas só reivindicar
mediante nexo de causalidade
sustentado em evidências

Acautelar a dupla contagem dos benefícios mediante intervenções múltiplas

6.4.2.
Como podemos saber
se o programa teve
impacto?

BT – Uma abordagem mensurada para
uma melhor saúde mental
O registo de métricas constitui uma parte integral
da forma como a empresa gere o seu negócio, e
a saúde mental não é excepção. O programa de
promoção da saúde mental da empresa, designado
“Mentalidade Positiva”, foi concebido logo de início
por forma a incluir avaliações. 51% das pessoas
que participaram no programa apresentaram uma
melhoria no seu bem-estar mental e 34% manifestaram que aprenderam algo de novo sobre a saúde
mental. O bem-estar mental da força de trabalho
é monitorizado continuamente e comunicado à
gestão de topo por relatórios mensais, através de
indicadores de saúde mental. Os indicadores de
saúde mental incluem dados recolhidos das bases
de dados das faltas por doença, da saúde do trabalho, da assistência ao empregado e da avaliação
do stress, dando uma perspectiva da gravidade e
das causas laborais dos problemas de saúde mental
em cada sector da empresa. Os quadros directivos, apoiados pelo psicólogo da empresa, utilizam
a informação com vista ao desenvolvimento e ao
ajuste dos planos de acção em matéria de saúde
mental, adaptados a cada parte da empresa. Esta
abordagem ajudou a atenuar o impacto sobre os
trabalhadores, resultante de um contexto económico particularmente difícil.
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6.5. Rever, Revigorar & Renovar

6.5.1. Como garantir que os programas permaneçam eficazes?
Assegurar-se de que os resultados da
medição do impacto sejam utilizados
para ajustar as intervenções
Comparar partes diferentes da organização,
com vista a melhorar a implementação
Fazer comparações externas, com vista a
controlar a eficácia do programa
Realizar auditorias periódicas, com
vista a assegurar que as políticas
estão a ser bem aplicadas

6.5.2. O que precisamos de
fazer para o futuro?
Monitorizar a legislação, a orientação e os
estudos publicados para novas abordagens
Estar atento a outras disciplinas em busca de
ideias que possam ser adaptadas
Acompanhar os desenvolvimentos do negócio
com vista a identificar potenciais problemas

7. Conclusão
Tem vindo a desenvolver-se uma compreensão cada vez melhor dos factores profissionais
que ajudam a promover o bem-estar mental, ou que podem significar um perigo para a
saúde mental. A indústria das telecomunicações está bem posicionada para a aplicação desta
aprendizagem devido à sua dimensão, estrutura, acesso às novas tecnologias e histórico
de colaboração através do diálogo social. Todas as organizações terão de desenvolver as
suas próprias soluções que reflictam o ambiente organizacional, a cultura e o quadro social
em que operam. Este documento estabelece princípios comuns que se aplicam a todos os
que trabalham no sector e possibilita orientações práticas, com base no que um conjunto
de empresas já está a fazer, que podem ser usadas de forma selectiva para dar resposta às
necessidades locais. Espera-se que os gestores, trabalhadores e respectivos representantes
da indústria das telecomunicações considerem este documento útil e que o mesmo tenha
uma aplicação mais ampla a outros sectores do emprego.
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ETNO

UNI Europa

A Associação Europeia dos Operadores de Redes de
Telecomunicações (ETNO) tem sido a voz dos operadores de redes
de telecomunicações europeus desde 1992. Os seus 41 membros
em 35 países contribuem colectivamente para um volume de negócios de mais de 270 mil milhões de euros e 1 milhão de empregados. Os membros da ETNO são operadores pan-europeus, que
detêm também posições de novas entradas fora dos seus mercados nacionais. A ETNO reúne os principais investidores nas plataformas e serviços de comunicações electrónicas, representando
70% do investimento total do sector. A ETNO contribui de forma
muito próxima para a formação de um melhor ambiente regulamentar e comercial, que permita aos seus membros continuarem a
criar plataformas e serviços inovadores e de alta qualidade, para o
benefício das empresas e dos consumidores europeus.

A UNI Europa é uma central sindical europeia. Reúne sindicatos
que organizam sectores de serviços e de competências em 50 países diferentes. Com mais de 320 organizações sindicais afiliadas, a
UNI Europa representa 7 milhões de trabalhadores em sectores
de serviços-chave vitais para o bem-estar dos cidadãos europeus:
comércio, serviços postais e logística, tecnologias da informação
e comunicação, serviços financeiros, trabalhadores de agências de
trabalho temporário, segurança social, serviços a imóveis (nomeadamente limpeza e segurança), sector gráfico, média, entretenimento e artes, turismo, cabeleireiros e beleza, jogos e desporto.
A UNI Europa está sediada em Bruxelas e faz parte da UNI global,
cuja sede se situa em Nyon (Suíça).

O projecto de estudo BOM TRABALHO, BOA SAÚDE beneficiou de fundos atribuídos pela Comissão Europeia, DG de
Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades (Subvenção VS/2009/0162). A ETNO e a UNI Europa são as únicas
entidades responsáveis por esta publicação, não sendo a CE responsável por qualquer uso das informações aqui contidas.

