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Resumo 

Considerando que o tema da liderança no seio das organizações tem despertado grande 

interesse para os investigadores, também a presente dissertação pretendeu analisar o 

papel da liderança, num contexto de segurança e higiene no trabalho. 

Torna-se essencial referir que o líder é uma fonte de motivação e a comunicação deste 

com as suas equipas tem um papel relevante para o sucesso final. 

No sentido de proceder ao desenvolvimento desta investigação realizou-se uma revisão 

bibliográfica sobre os temas em questão e foi desenvolvida uma pesquisa de campo, 

assente num questionário aplicado a líderes e outro a liderados, dentro dos critérios 

estabelecidos. Pretendeu-se com este estudo analisar a importância do líder nas 

questões de SHT e desta forma relacionar/identificar o quanto a liderança exerce um 

papel de influência relacionados com a temática de SHT.  

Este estudo é de natureza académica e pretendeu contribuir com conteúdo relevante 

numa área específica em que existe deficit e com isso apoiar as organizações na área 

de SHT. 

No decurso deste estudo, conseguiu-se percecionar que existe uma diferença entre a 

denominada liderança na área de SHT e a gestão da SHT, e que a maior parte das 

organizações ainda não está focada para o bem-estar dos trabalhadores. 
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Abstrat 

Considering that the topic of leadership within organizations has aroused great interest 

for researchers, the present dissertation also sought to analyze the role of leadership in 

a context of safety and hygiene at work. 

It is essential to mention that the leader is a source of motivation and the way in which 

he communicates with his teams plays a relevant role for the final success. 

In order to proceed with the development of this research, a bibliographic review was 

carried out on the subjects in question and a field research was developed, based on a 

questionnaire applied to leaders and another one Leadership, within the established 

criteria. The purpose of this study was to analyze the importance of the leader in SHT 

issues and in this way to relate / identify how much leadership exerts an influence role 

related to SHT. 

This study is of an academic nature and aims to contribute to relevant content in a 

specific area where there is a deficit and thereby support organizations in the SHT area. 

In the course of this study, it was possible to perceive that there is a difference between 

the so-called SHT leadership and SHT management, and that most organizations are not 

yet focused on workers' well-being. 

 

 

Keywords: Communication, Leadership, Leader and Follower, Organization, Safety at 

work, SHT. 
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Capítulo I 

1. Introdução 

1.1. Problema e pertinência do estudo 

A liderança é a temática de estudo mais investigada no âmbito do comportamento e da 

teoria organizacional e há muito que suscita interesse entre académicos (Frederick 

Taylor (1856-1915), Henri Fayol (1841-1925), Crozier e Friedberg (1977), March e Simon 

(1981), Hersey e Blanchard (1986), Avolio e Bass (1995), Druker (2004), Chiavenato 

(2004). Torna-se importante enunciar que o número de publicações e o interesse que 

este tema tem vindo a despertar fazem com que o estudo desta área seja desafiante e 

simultaneamente exigente, sendo ainda de referir que a liderança é um tema clássico 

nos estudos sobre organizações e gestão. O tema da liderança desperta grande atenção 

e é comum quando se fala em compreender a atuação humana numa grande variedade 

de áreas, sejam eles os grandes generais ou chefs de cozinha (Cunha & Rego, 2005). 

“Uma liderança forte, eficaz e visível é crucial para obter bons resultados em matéria 

de segurança e saúde no local de trabalho.”1 

O exemplo dos líderes e a participação dos trabalhadores é fundamental para melhorar 

a segurança nas organizações. O Líder deve ser ele próprio responsável pelo push a nível 

comportamental de todos os trabalhadores. 

O ato de comunicar é condição vital do ser humano, por isso este está preparado para 

viver em sociedade, sem a aquisição de qualquer experiência. «Há, por isso, uma 

autêntica competência comunicacional, entendida, de maneira positiva, como efeito 

ou resultado da experiência, como capacidade para expressar e compreender (…).» 

(Rodrigues, 2011:99). 

A identidade do sujeito é influenciada pela interação com o outro. A forma como a 

identidade do eu se constrói através da relação com o outro direciona a maneira como, 

                                                           
1 https://osha.europa.eu/pt/themes/leadership-and-worker-participation consultado em 23/11/2016 

https://osha.europa.eu/pt/themes/leadership-and-worker-participation
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as pessoas vão pensar e agir em grupo e possibilita a cada um no grupo definir o seu 

papel e modelar a sua identidade. 

No seio de uma organização, toda esta envolvência e necessidade de comunicação 

traduz-se na construção de uma relação entre líder e liderado. Segundo Lourdes (2013) 

as competências e naturalidade para influenciar estão interligadas com a forma como o 

próprio líder comunica, coopera, confia e se envolve com os elementos da organização. 

A relação que é estabelecida entre líder e liderado assenta num comportamento que 

ambos têm que assumir de forma individualizada. Uma das caraterísticas a ser 

desenvolvida é a inteligência emocional que se refere à capacidade de compreensão dos 

indivíduos para o controlo dos seus sentimentos. 

A comunicação é apontada como uma das principais ferramentas que contribui para a 

influência que o líder exerce sobre os seus liderados e consequentemente afeta 

diretamente ou indiretamente nas questões de SHT. Segundo Hammer (2001) as causas 

dos acidentes estão sempre relacionadas com responsabilidades da gestão e refletem as 

suas insuficiências. 

Problemática 

Esta investigação pretendeu compreender a importância da liderança e o seu impacto 

nas questões de SHT bem como a relevância da comunicação e da motivação enquanto 

conceitos e experiências no paradigma profissional. Para melhor conseguir o objetivo 

inerente a esta pesquisa apresentam-se as diversas teorias de liderança e os diferentes 

tipos de líderes para a construção de uma relação favorável entre líderes e liderados. 

No pressuposto deste processo relacional pretendeu-se alcançar a forma como é 

desenvolvida a liderança enquanto SHT. 

Atendendo ao exposto promove-se esta investigação que serviu de fio condutor para a 

problemática em estudo: 

“Qual o impacto da liderança em questões de Segurança e Higiene no Trabalho?”  

É relevante caracterizar as múltiplas teorias sobre liderança e os diferentes tipos de 

líderes para a construção de uma relação favorável entre líderes e liderados e o seu 

impacto nas questões relacionadas com a segurança no trabalho. 
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Acredita-se que a construção de um mundo mais seguro e com menos acidentes passa 

pela participação de todos os membros da comunidade, sendo que o líder desempenha 

um papel fundamental nessa tarefa, valorizando as relações interpessoais que se 

estabelecem nas organizações. O líder é um elemento chave para a criação de um clima 

favorável à obtenção de resultados organizacionais positivos. 

A liderança e a segurança no trabalho no mundo atual de dúvidas e insegurança leva o 

líder a assumir um papel importante na interação com os indivíduos no ambiente 

organizacional para garantir que os objetivos propostos pela organização sejam 

atingidos. As organizações precisam cada vez mais de pessoas que tenham a capacidade 

de se envolver com o ambiente que os rodeia, ser participativos nos processos dando o 

exemplo de como fazer e não serem meros espetadores de bancada. 

A partir da análise feita por Hartline e Ferrel (2000) citado por Miura & Lustri (2004) 

pode ler-se que o estilo que o líder desenvolve na organização pode influenciar de forma 

positiva ou negativa a atuação dos indivíduos no seio da mesma, o que pressupõe como 

indispensável a existência de uma relação entre líder e liderados. 

Neste âmbito coloca-se a questão, “Qual o impacto da liderança em questões de 

Segurança e Higiene no Trabalho?”  

Após uma exaustiva pesquisa acerca de acidentes de trabalho ocorridos em Portugal no 

site do GEP (Gabinete de Estratégia e Planeamento2) “Causas e Circunstâncias dos 

Acidentes de Trabalho em Portugal”, pode confirmar-se as notícias constantes na 

imprensa sobre os acidentes mortais que existem durante o trabalho e ainda se mostra 

que existe uma lacuna na liderança, permitindo que os trabalhadores não respeitem a 

legislação existente por diversos motivos. 

O presente estudo pretendeu analisar o papel da liderança na segurança no trabalho, 

tentando perceber qual a realidade das empresas de pequena e média dimensão no 

território português. 

Atualmente a importância do líder na eficácia das organizações, torna a liderança como 

um tema fulcral no desenvolvimento das organizações, a necessidade do líder trabalhar 

                                                           
2  http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/ consultado em 23/11/2016 

http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/


http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/
http://www.segurancaonline.com/gca/?id=903
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Considerando a afirmação de Hammer (2001) em que responsabiliza a gestão das 

causas dos acidentes e consequentemente a liderança, gerou uma forte motivação 

para a realização deste trabalho na tentativa de responder à questão fulcral:  

“Qual o impacto da liderança em questões de Segurança e Higiene no Trabalho?” 

Este trabalho e tendo em conta aos dados divulgados pelo GEP5, é contextualizado no 

território nacional de uma forma aleatória atendendo à disponibilidade das organizações 

bem como dos trabalhadores para responderem ao questionário online desde que 

estejam abrangidos pelas atividades económicas selecionadas para esta investigação.  

Não existe uma pretensão para determinar o modelo organizacional existente ou o ideal 

a ser adotado pelas organizações, mas sim avaliar o papel da liderança e a forma como 

esta pode ser exercida de formas diferentes em momentos diferentes nas organizações 

com resultados diversos mas sempre com o objetivo de reduzir o número de acidentes 

e promover uma melhoria de qualidade de vida dos trabalhadores. 

Para responder à questão em causa nesta pesquisa, estabeleceram-se os seguintes 

objetivos gerais e específicos: 

Objetivo geral: 

 Compreender o papel da liderança na segurança no trabalho dentro das 

organizações; 

 Analisar a influência da liderança na SHT (Segurança e Higiene no Trabalho);  

 Compreender o papel da liderança nas chefias de equipas de trabalho; 

Objetivo específico:  

 Compreender a perceção dos colaboradores acerca da importância da SHT nas 

empresas. 

 Mostrar a importância das qualidades que devem estar presentes na função de 

líder na segurança e higiene no trabalho; 

 Analisar a perceção da importância atribuída à motivação dos colaboradores para 

a eficácia dos programas de SHT nas empresas; 

                                                           
5 www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/ consultado em 28/11/2016 

http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/
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 Compreender a relevância da comunicação e das relações interpessoais entre o 

líder e os liderados e a eficácia da SHT; 

 Identificar o estilo de liderança percecionado como eficaz para a SHT na 

empresa. 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A presente investigação obedece a uma organização que é repartida em sete capítulos 

distintos que envolvem o processo de pesquisa num todo. 

 O Capítulo I é dedicado à introdução, ao enquadramento de estudo justificando 

as razões da escolha do tema; 

 O Capítulo II, dedicado à revisão de literatura, com uma abordagem aos temas 

da liderança, motivação, comunicação, segurança no trabalho e acidentes, temas 

de suporte à investigação; 

 Capítulo III, dedicado ao contexto de SHT; 

 O Capítulo IV, dedicado ao modelo de estudo e o método utilizado, apresentando 

as hipóteses de trabalho, descrevendo a forma de realização do estudo bem como 

os procedimentos e instrumentos de recolha de dados; 

 Capítulo V é feita a apresentação dos dados do estudo; 

 Capítulo VI análise e discussão dos resultados; 

 Capítulo VII principais conclusões do estudo efetuado. 
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Capítulo II 

2. Revisão de literatura 

Apesar da temática da liderança ter despertado interesse ao longo dos tempos, foi nos 

últimos 70 anos que o tema em questão evoluiu de forma significativa. Na literatura 

organizacional sobre liderança, existem incontáveis artigos e ilimitadas definições, no 

entanto a maioria dos pesquisadores concorda com a existência de um conjunto de 

traços comuns como sendo os que são importantes para que seja exercida a liderança. 

A liderança é uma componente importante e fundamental nas organizações na medida 

em que permite garantir o sucesso dos objetivos traçados, mas é sem dúvida mais 

valorizada se garantir a segurança no trabalho dos seus seguidores. 

2.1. Conceito de Liderança 

Sendo a liderança uma peça fundamental na gestão das organizações (Teixeira, 2005), 

é importante saber do que falamos quando nos referimos à mesma visto que esta é 

diferente de há 50 anos atrás, quando o poder duro da coerção imperava.  

A liderança do século XXI assenta numa conjugação entre poder brando e poder duro, a 

que (Nye, 2009) chama poder inteligente. 

Por isso é normal quando se fala de liderança esta ser associada a poder, autoridade e 

influência. No entanto pode-se considerar que liderança é a arte de comandar pessoas, 

atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. 

À atividade de influenciar os outros, (Bento, 2010) acrescenta que a liderança é, 

também, uma forma de atingir determinados objetivos, através da comunicação 

humana onde, em determinadas situações, é exercida uma influência interpessoal. 

Segundo Rowe (2002) a liderança é estratégica, na medida em que influencia as outras 

pessoas a tomar decisões aparentemente voluntárias. 

Carapeto e Fonseca (2006) consideram que a liderança é uma capacidade que se 

desenvolve e se aprende, constituindo um conjunto dinâmico de capacidades que, 
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liderança, por outro lado, mais “emocional, inovadora, criativa, inspiradora, visionária, 

relacional-pessoal, original, proactiva, assente em valores”.  

É comum ler-se que um bom gestor faz as coisas bem, enquanto um bom líder faz as 

coisas certas. Neste caso incide-se apenas na liderança. 

No sentido de finalizar as diferentes abordagens da liderança, Cunha e Rego (2005) e 

Matos (2011) consideram a liderança um conceito demasiado complexo, assumindo que 

não existe apenas uma única definição para o mesmo. 

2.1.1. Teorias da Liderança (perspetiva tradicional) 

Assumindo a liderança um papel de extrema importância nas organizações e sendo um 

conceito tão difícil de definir, destacam-se duas universidades, Ohio e Michigan, que 

em 1945 se dedicaram ao estudo do fenómeno da liderança.  

Existem diversas teorias sobre a liderança no entanto de uma forma geral elas estão 

reunidas em três grandes grupos: Teorias de Traços de Personalidade, Teorias sobre 

Estilos de Liderança e Teorias Situacionais da Liderança. 

Quadro 1 - Resumo dos 3 grupos de Teorias de Liderança 

2.1.2. Traços de Personalidade 

Este grupo de teorias defende que o líder é a pessoa que possui alguns traços específicos 

de personalidade que o distinguem das demais pessoas.  

Traços  

de Personalidade 

Estilos  

de Liderança 

Situacionais  

da Liderança 

- O líder possui caraterísticas 
marcantes de personalidade 
que o qualificam para a 
função; 

- Define Traços Universais de 
Liderança; 

- Liderança é Nata; 

 

- Descrevem estilos de 
comportamento; 

- Afirmam que a liderança pode 
ser apreendida; 

- Principais Teorias: 

Estilo clássico de Liderança 

Bidimensional 

Grid Gerencial 

- Nesta teoria o líder pode 
assumir diferentes padrões 
de liderança de acordo com a 
situação; 

- Existe a adequação do líder de 
acordo com a situação; 

- Principais Teorias: 

Situacional da Liderança 

Continuum de Liderança 
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De encontro a estes estudos efetuados por estas universidades surgem diversas teorias 

sobre a liderança. 

As teorias baseadas em traços específicos do líder são as mais antigas sobre 

liderança, elas referem que um traço é uma qualidade ou caraterística da 

personalidade do líder. Em 1910 Thomas Carlyle, citado por Santos (2008) definia os 

grandes líderes em 4 traços: 

 Traços Físicos são a energia, aparência e o peso;  

 Traços Intelectuais são a adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e 

autoconfiança;  

 Traços sociais são a cooperação, a capacidade de relacionamento interpessoal e 

de gestão; 

 Traços relacionados com as tarefas são capacidade de realização, persistência e 

iniciativa; 

Bento (2010) refere que os primeiros estudos realizados sobre liderança até à II guerra 

mundial pretenderam distinguir traços físicos, características da personalidade e 

aptidões que distinguissem entre os líderes e os não-líderes. 

Kouzes e Posner (2009) afirmam que para que as pessoas estejam dispostas a seguir 

alguém, o líder deve ser: honesto, capaz de olhar para o futuro, inspirador e 

competente. Os líderes têm de saber para onde vão, se querem que os outros os sigam 

de livre vontade, a essa capacidade pode-se chamar visão, um sonho, um apelo, um 

objetivo ou um plano pessoal. 

Apesar destas teorias terem caído em descrédito, Chiavenato (1993) refere que a 

simples enumeração de algumas características pessoais de liderança constitui muitas 

vezes um exemplo e um paradigma interessante para o líder ter em atenção. 

Uma série de qualidades são enumeradas por Rotger (1982) das quais os líderes devem 

ser portadores: inteligência, estabilidade emocional, capacidade para orientar os 

outros, aceitação de responsabilidades, iniciativa, atitude comunicativa, ação diretiva, 

capacidade de planificação, organização. 
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2.1.3. Teorias dos Estilos de Liderança 

Estas teorias estudam a liderança numa perspetiva de comportamento do líder em 

relação às pessoas de um grupo ou de uma organização, também denominadas de 

“abordagem comportamental”. 

Existem duas grandes correntes no estilo da liderança, que apresentam estudos 

diferenciados para o tema em apreço: 

 Os estudos de Ohio surgiram com o objetivo de identificar estilos 

comportamentais de liderança eficaz. 

 Os estudos de Michigan, os investigadores procuraram verificar diferentes estilos 

de liderança em grupo. Concluiu-se através dos resultados obtidos que os líderes 

dos grupos eram mais orientados para as pessoas do que para a tarefa. 

Os estilos de liderança estão relacionadas estritamente às competências de inteligência 

emocional, “A inteligência emocional é a capacidade de perceber e expressar emoções 

usando-as e gerindo-as de forma a gerar crescimento pessoal” (Salovey & Mayer, 

1990:185-211) e sobre o clima de trabalho/desempenho dos líderes em que podemos 

categorizá-los em seis estilos de liderança sendo quatro estilos ressonantes, canalizam 

as pessoas para visões e sonhos partilhados (Golamen, 1995) e dois dissonantes que são 

mais diretivos e instrutivo: 

 Estilo visionário, este estilo caracteriza-se por ser uma solução de longo prazo, 

prevendo reações do mercado e reconhecendo a relevância dos colaboradores na 

obtenção de resultados. 

 Estilo participativo permite a outras pessoas entrarem no processo de tomada 

de decisões, através do diálogo, da comunicação efetiva, da partilha de ideias e 

sugestões. 

 Estilo liberal é a menos autoritária, dando muita liberdade, confiança e 

autonomia aos colaboradores da empresa, para trabalharem a seu gosto e 

obterem os próprios resultados. É normalmente eficaz com trabalhadores muito 

experientes e com espírito de iniciativa. 
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 Estilo relacional a ênfase vai para as pessoas e para as relações geradas entre 

elas, com o objetivo de se estabelecer a confiança e um espírito de grupo na 

empresa. 

 Estilo diretivo é uma estratégia de curto prazo muito utilizada nas últimas 

décadas. Este estilo fornece ordens para seguir sem explicar contextos e direções 

ao trabalhador. 

 Estilo instrutivo ou de treinamento há um esforço por identificar os pontos fortes 

e fracos da equipa para melhorar o desempenho de todos, pelo aperfeiçoamento 

pessoal. 

Já para Teixeira (2005), a liderança apresenta quatro estilos: autocrático, participativo, 

democrático e laissez-faire. 

 Estilo autocrático é aquele em que o líder transmite aos trabalhadores o que 

têm de fazer e estes obedecem, é um estilo dominador que provoca tensão e 

frustração no grupo; 

 Estilo participativo os liderados participam na tomada de decisões, contudo é ao 

líder que cabe tomar a decisão final; 

 Estilo democrático, este tenta ir ao encontro dos interesses da sua equipa, 

estimulando o debate entre todos os elementos; 

 Estilo laissez-faire ou estilo liberal, não impõe regras, os trabalhadores têm 

autonomia para tomar as suas próprias decisões, não havendo envolvimento por 

parte do líder no trabalho realizado. 

Pode-se então afirmar no que diz respeito aos líderes, que existem dois aspetos 

fundamentais aquando da escolha do estilo de liderança a adotar: as convicções básicas 

do líder sobre as pessoas e a experiência pessoal, os próprios conhecimentos e 

competências (Teixeira, 2005).  

2.1.4. Teorias Situacionais de Liderança 

Estas teorias tentam explicar a liderança, recorrendo a um sistema que inclui não só o 

que as teorias acima descritas protagonizam, mas também as variáveis situacionais. 

Estas teorias situacionais defendem que não existe um único estilo ou característica de 



 

  21 

 

líder que satisfaça toda e qualquer situação de liderança. Isto quer dizer que, a cada 

situação, deve ser aplicado um tipo de liderança que consiga alcançar, o mais possível, 

a eficácia e a eficiência dos liderados. 

Bergamini (1994) entende que as teorias contingenciais exploram aquelas variáveis que 

circundam o processo de liderança, não deixando de lado os diferentes tipos de 

comportamentos dos líderes e que o objetivo a atingir é o de determinar de que forma 

o comportamento de um líder pode influenciar os resultados da interação líder e 

subordinado. 

Da abordagem situacional, Chiavenato (1993) infere que, quando as tarefas são 

rotineiras e repetitivas, a liderança fica geralmente focalizada no líder, este pode 

assumir diferentes padrões de liderança para cada um dos seus subordinados, tendo em 

conta as forças acima referidas, e o líder também pode, para o mesmo subordinado, 

assumir diferentes padrões de liderança, de acordo com a situação. 

Numa articulação das teorias apresentadas surge em 1985 a teoria de Bass centralizada 

em dois conceitos de liderança que se tornaram uma referência no estudo das 

organizações: 

A liderança transformacional "é definida em termos dos efeitos sobre os seguidores" e 

age inspirando, estimulando, considerando... 

 Liderança inspiracional - o líder comunica uma visão apelativa, usa símbolos para 

fomentar o esforço dos seguidores, atua como um modelo de comportamentos, 

inspira otimismo. 

 Estimulação intelectual - o líder estimula nos seguidores a tomada de consciência 

dos problemas, dos seus próprios pensamentos e imaginação. Ajuda-os a 

reconhecer as suas próprias crenças e valores. Fomenta-lhes o pensamento 

inovador/criativo. Incita-os a questionarem as suas assunções. 

 Consideração individualizada - o líder atende às necessidades de 

desenvolvimento dos seguidores, apoia-os, encoraja-os, treina-os, tenta 

desenvolver o seu potencial, fornece-lhes feedback, delega-lhes 

responsabilidades. 
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A liderança transacional, o termo transacional pressupõe uma troca económica que leva 

ao comprometimento mútuo e é a base da confiança (Downton, 1973 citado por Bass, 

2008). 

 Recompensa contingente - o líder clarifica ao seguidor o que este deve fazer para 

ser compensado pelo esforço. 

 Gestão por exceção ativa - o líder monitoriza o desempenho dos seguidores e 

adota ações corretivas se eles não alcançam os padrões estabelecidos. 

 Gestão por exceção passiva - o líder aguarda que os problemas ocorram para que, 

então, sejam tomadas ações corretivas. 

 Liderança laissez-faire (não liderança) - o líder praticamente abstém-se de tentar 

influenciar os subordinados. 

2.1.5. Liderança Eficaz e suas Competências 

Para o êxito da organização, cada vez mais as relações que envolvem os líderes e os 

liderados são de extrema importância tal como a clareza da comunicação para uma boa 

liderança. 

«A atuação do líder deve guiar-se pelo trabalho em grupo. Aliás, é neste meio 

em que se constitui a figura de liderança, pois todos temos aspirações pessoais, 

objetivos, preferências e características de personalidade. Ao formarmos uma 

equipe, destacam-se as diferenças individuais. Aí entra a figura do líder, 

demandada pela necessidade do trabalho em equipe, ao qual compete conduzir 

as pessoas e administrar suas diferenças» (Wentling, 2007:12). 

A liderança não é um posto, nem um título é antes um processo interativo através do 

qual uma pessoa exerce uma “influência dominante” sobre seguidores (voluntários). A 

liderança exerce-se. Para uma liderança eficaz o importante é o caráter e uma base 

ética assente na honestidade, integridade, coragem, imagem positiva, inteligência 

emocional, bom humor, capacidade de comunicação, saber assumir responsabilidades, 

autoconfiança e humildade. «Atualmente, não basta que o líder seja eficiente. Ele 

precisa de ser eficaz. A eficácia, neste caso, consiste em escolher pessoas adequadas 
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para a equipe, treiná-las, desenvolvê-las e capacitá-las, através de constante 

comunicação e informações» (Wentling, 2007:17). 

O papel emocional do líder é o primeiro ato de liderança e o mais importante, o líder 

deve ter capacidade de encaminhar as emoções coletivas para direções positivas, já 

que estas promovem um grau de satisfação dentro da organização. Segundo Schein 

(1996:23) os líderes devem possuir as seguintes características:  

«níveis extraordinários de perceção e compreensão das realidades do mundo e de 

si mesmos; níveis extraordinários de motivação que lhes permita aprender, 

reaprender e mudar; força emocional para gerenciar a própria ansiedade e a dos 

outros; habilidades para analisar premissas culturais, funcionais e disfuncionais, e 

desenvolver processos que ampliem a cultura; disposição e capacidade de envolver 

os demais e evocar a sua participação; disposição para compartilhar poder e 

controle sobre o conhecimento e as habilidades das pessoas.» 

O líder eficaz tem de ter a competência suficiente para tomar boas decisões em tempo 

real e nos momentos decisivos com a informação que tiver disponível. Para este efeito, 

o líder eficaz precisa: 

 Dominar o processo estratégico); 

 Ser capaz de conceber e montar arquiteturas organizacionais ágeis, justas e 

flexíveis; 

 Ser exímio no processo de marketing, estando focado no mercado e no cliente; 

 Ser capaz de promover a inovação; 

 Saber identificar as melhores opções financeiras; 

 Saber fazer a organização atingir a excelência operacional e elevada 

produtividade. 

O mais importante na liderança é obter resultados que satisfaçam e conquistem as 

mentes dos outros, ou seja, ganhem a confiança, respeito e admiração. Um líder eficaz 

sabe exatamente para onde quer levar a sua equipa, tem uma visão tão clara que 

contagia os que o rodeiam, valoriza os seus clientes e os seus colaboradores e acima de 

tudo lidera por exemplo. 
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2.1.6. Síntese conclusiva 

São relevantes as experiências que são vivenciadas fora da empresa, o meio social onde 

vivemos tal como a categoria profissional, fornecem para a ação do indivíduo, 

elementos comportamentais importantes. (Pontes, 2008). 

Todos os colaboradores fazem parte da mudança e contribuem para a evolução da 

empresa, não é apenas o líder como se pode verificar através da revisitação das 

abordagens tradicionais e modernas de liderança. O ambiente externo é outro fator que 

influência de forma determinante a atuação e reação das organizações.  

Para esta dissertação importa reter o papel do líder como elemento mediador entre as 

alterações que ocorrem na envolvente externa e a forma como estas poderão afetar, e 

de que forma, as organizações que lideram. 

O líder assume um papel de mediador e de mentor dos seus liderados, ensinando-os a 

demonstrarem sentimentos de confiança e lealdade para com a organização, guiando-

os na prossecução de objetivos comuns, nomeadamente, o melhoramento da eficácia 

organizacional. 

2.2. Conceito de Motivação 

Quando se fala de motivação, questiona-se o seu significado e que fenómenos envolve 

este processo que é responsável por iniciar e direcionar um comportamento de forma a 

atingir objetivos. 

Para Ducrot (2012) a motivação faz com que as pessoas reajam através de um impulso 

de forma a atingir os seus fins. 

Um dos maiores desafios que se coloca hoje às organizações, é de que forma estas 

poderão motivar os seus recursos humanos para atingir um desempenho organizacional 

e um comprometimento numa sociedade demasiado competitiva e mutável. As 

organizações dependem, atualmente, dos seus recursos humanos tal como da 

cooperação e colaboração interna sendo a motivação a chave para atingir os objetivos. 

O estudo da motivação é uma das áreas com maiores pesquisas nos últimos tempos, no 

entanto o conceito para a compreensão do comportamento humano sobre a motivação 
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não é consensual. Etimologicamente, a palavra motivação, deriva da expressão latina 

movere, que significa mover. A separação da palavra, em motivação, significa motivo 

para a ação, ou seja, uma inclinação para a ação, que tem origem num 

motivo/necessidade. A motivação não é uma variável diretamente observável, os 

motivos não são suscetíveis de serem vistos, apenas se podem observar os múltiplos 

comportamentos dos indivíduos e os seus resultados (Ramos, 2009). 

De acordo com Fachada (2012), existe uma sequência motivacional, em que a 

necessidade gera o impulso ou o motivo. Este mobiliza as energias do sujeito no sentido 

de procurar o objeto ou objetos que satisfaçam a necessidade, atingindo, por isso, o 

objetivo; a saciedade ou a satisfação. 

A motivação é um conceito psicológico que se relaciona com a força e direção do 

comportamento, em que as pessoas são motivadas pelos sentimentos de atualização do 

seu potencial e constante autodesenvolvimento. São fatores como o conteúdo intrínseco 

do trabalho, o reconhecimento, a autonomia e a responsabilidade pelo trabalho 

efetuado que realmente motivam os profissionais (Neves A. L., 2002). 

A motivação pode ser definida como o conjunto dos processos cognitivos (direção, 

intensidade e persistência do processo de alocação de recursos) a partir dos quais se 

determina o grau de tempo e energia que é investido para satisfazer as necessidades e 

os objetivos individuais. Dada a natureza dos processos em causa, a motivação é 

geralmente categorizada enquanto intrínseca (motivação de natureza interna, 

diretamente associada à fruição da tarefa em si) e extrínseca (motivação de natureza 

externa e tende a estar associada à fruição das consequências e compensações da 

execução da tarefa, mais do que à sua natureza) (Deci & Ryan, 1985). 

A motivação intrínseca é tida como uma das principais variáveis explicativas do 

mecanismo de auto liderança, principalmente no que respeita às estratégias focadas no 

comportamento e às estratégias de elaboração de padrões de pensamento construtivo 

diz respeito (Neck & Houghton, 2006). 

Uma motivação sólida e generalizada para o trabalho individual envolve um método de 

reorganização de postos de trabalho, concebendo-os de forma a facultar aos 

profissionais uma maior multiplicidade de funções, bem como a oportunidade de 
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realização pessoal, numa lógica de gratificações intrínsecas e extrínsecas, de acordo 

com as competências adquiridas e o desempenho do trabalhador.  

Uma das competências do LÍDER é a sua capacidade de MOTIVAR os seus colaboradores. 

2.2.1. Teorias da Motivação 

Efetuando consultas na literatura existente, as teorias das necessidades usualmente são 

categorizadas em teorias de conteúdos ou teorias das necessidades, aquelas que se 

dedicam à análise do comportamento humano e as teorias de processo que procuram 

verificar como o comportamento é dirigido, mantido e ativado. 

Teoria dos Processos: 

 Teoria da Equidade de Adams, comparabilidade entre desempenhos e benefícios; 

 Teoria da Expetativa de Vroom em 1964 aplica ao contexto de motivação no 

trabalho; 

 Teoria do Reforço de Skinner, o comportamento pode ser controlado e enformado, 

recompensando os comportamentos desejados e ignorando os indesejáveis; 

 Teoria de Estabelecimento de Objetivos de Locke (Autoeficácia) 

Teoria dos conteúdos: 

 Teoria dos dois fatores de Herzberg, fatores motivacionais e fatores higiénicos;  

 Hierarquia das Necessidades de Maslow, ênfase nas caraterísticas individuais; 

 Teoria X e Y de McGregor, são desenvolvidos um conjunto de assunções, crenças 

ou ideias sobre os empregados que podem ser divididos em dois grupos (X e Y); 

 Necessidades Adquiridas de McClelland, necessidades de realização, de 

associação e de poder; 

 Teorias de Campo de Lewin (1935), que explicam os desempenhos no efeito 

multiplicativo dos conceitos de expectativa e de valência;  

 Teoria ERG de Alderfer, necessidades de existência, de relacionamento e de 

crescimento; 

 Teoria dos Impulsos de Thorndike (1911) e de Hull (1943), que são mais orientadas 

para explicar o porquê da ocorrência do que já aconteceu;  
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Virada para os processos outras teorias emergem e nestas abordagens que encaram o 

comportamento como uma derivação de processos cognitivos, temos a Teoria das 

Expectativas; a Teoria da Equidade e a Teoria da Tarefa Enriquecida. Todas elas tem 

algo em comum, encontrar respostas ao comportamento motivacional das pessoas em 

contexto organizacional de forma a controlar o desempenho profissional. A prática de 

fixação de objetivos tem incutido a crença de que o desempenho pode aumentar com o 

estabelecimento de metas e será uma força motivadora. Os objetivos desafiadores e 

percebidos como possíveis de alcançar, específicos e propiciadores de feedback 

motivam desempenhos elevados. No entanto estes objetivos podem ter uma face 

negativa nas pessoas quando são demasiados altos e difíceis de atingir, assim o 

pressuposto teórico é o de que a motivação para trabalhar é consequência direta do 

encorajamento dos comportamentos apropriados, e desencorajamento dos 

comportamentos desajustados (Ferreira, Neves, & Caetano, 2001). 

Para Pérez López, (1990) citado por Ferreira (2010) uma teoria da motivação tem que 

ter sempre em conta três tipos de motivos: 

 Extrínsecos: que impelem o indivíduo para a ação por causa dos resultados 

externos que resultam dela, ou seja, pela reação do meio à ação (trabalhar para 

obter um salário, um reconhecimento, uma promoção, etc.); 

 Intrínsecos: que conduzem à execução de uma ação pela compensação que a 

própria ação proporciona ao sujeito (satisfação psicológica, autorrealização, 

satisfação do dever cumprido); 

 Transcendentes: que levam a atuar pelas consequências que a ação pode ter para 

outras pessoas, independentemente da possível reação a respeito do agente 

(trabalhar para ser útil à Pátria, para servir os clientes, para melhorar as 

condições familiares). 

Com o desenvolvimento dos estudos surgem outras técnicas como o Motivar com 

Empowerment, esta define-se como o estado psicológico, onde os quatro estados do ato 

individual (significado, competência, escolha e impacto) promovem uma ação 

proactiva, positiva, autoconfiante e orientação para o trabalho (Ramos, 2009). 
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Para o indivíduo, o empowerment a nível pessoal é vivido com satisfação no trabalho, 

eficácia no trabalho desenvolvido, e um comportamento inovador (Spreitzer, Kizilos, & 

Nason 1994; e Spreitzer, 1995). Em relação ao impacto do empowerment no 

desempenho motivacional, este afeta tanto a iniciativa como a persistência da 

realização de uma tarefa individual, Bandura, 1997, citado por (Ramos, 2009). Este 

processo permite aos líderes definir objetivos de desempenho mais elevados para os 

seus colaboradores, com confiança que serão aceites. 

2.2.2. Síntese conclusiva 

Como se pode ver existem diferentes teorias relacionas com a motivação, mas todas 

elas considerem a satisfação pessoal como um dos pontos chave para fomentar a 

motivação do trabalhador. A motivação está ligada entre a felicidade e a tarefa que 

se desempenha sendo por isso necessário aos líderes manter a confiança dos 

trabalhadores naquilo que fazem. A motivação é um conceito psicológico relacionando 

a força e a direção do comportamento do trabalhador, que pode superar as 

espectativas quando colocadas em níveis de conflitos ou desafios mas goradas quando 

existam espectativas e exigências demasiado elevadas. A teoria de Maslow sugere que 

nem todas as necessidades humanas apresentam a mesma força, obedecendo a 

prioridades. Recentemente surgiu o Empowerment que consiste na delegação de 

autoridade e de responsabilidade e favorece a criação de relações de confiança entre 

os colaboradores da empresa que poderá aumentar a motivação e a nível pessoal ser 

vivido com satisfação no trabalho. 

2.3. Conceito de Comunicação 

Desde o princípio dos tempos, a comunicação foi de importância vital, sendo uma 

ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e desenvolvimento. O processo de 

comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um recetor que 

descodifica (interpreta) uma determinada mensagem. 

A comunicação é uma ciência e uma atividade humana que todos conhecem, que todos 

utilizam e assume-se quase como uma necessidade básica e diária. De acordo com 

Fiske (1993:13) na sua emblemática obra, Introdução ao Estudo da Comunicação, 
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“comunicação é falarmos uns com os outros, é a televisão, é divulgar informação, é o 

nosso penteado, é a crítica literária: a lista é interminável”. Já para Katz & Kahn 

(1996) a comunicação é como um processo social da mais ampla relevância no 

funcionamento de qualquer grupo, organização ou sociedade. 

A comunicação ganha forma na medida em que é através desta que se efetivam todos 

os relacionamentos e se constroem as complexas e diversas teias de relacionamentos 

dentro das organizações. “Comunicar significa partilhar, isto é, compartir com 

alguém um certo conteúdo de informações, tais como pensamentos, ideias, 

intenções, desejos e conhecimentos” (Littlejohn, 1982:7). Através do ato de 

comunicar, experimentamos a sensação de partilha com alguém a quem nos 

dirigimos. Porque a comunicação permite-nos ter algo em comum com o outro com 

quem comunicamos. 

 Não é possível ter boas relações interpessoais sem comunicação e para uma organização 

é necessário uma comunicação eficaz para o seu sucesso. A gestão eficiente da 

comunicação nas organizações é fator fundamental para facilitar a interatividade, a 

compreensão mútua e a potenciação individual de forma contínua, procurando 

dinâmicas e sinergias capazes de incutir um clima organizacional em harmonia constante 

com a visão estratégica da própria organização. (Pereira, 2015) 

O ato de comunicar é inato ao homem, e não é apenas verbal, a forma como nos 

apresentamos, a nossa imagem, o nosso olhar são também atos de comunicação. No 

entanto a comunicação só pode ser considerada eficaz se existe um feedback por parte 

dos recetores e para isso é importante ser-se bom observador e estudar o interlocutor 

de forma a conhecer as suas necessidades e com isso criar uma linguagem assertiva na 

comunicação. 

Comunicar não é um processo unilateral. É uma passagem da esfera individual para a 

esfera coletiva. Segundo Maria Lucília Marcos (2007:18), «Comunicação, no singular, 

como projeto de ligar o eu e o outro.», ou seja, o processo comunicacional não se trata, 

somente, de informar, mas é um processo multidirecional. A comunicação tem de ser 

dinâmica de forma a adaptar-se às novas realidades e novas necessidades.  
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2.3.1. Caraterísticas da Comunicação 

«Quando duas pessoas interagem, põem-se no lugar da outra, procuram 

perceber o mundo como a outra o percebe, tentam predizer como a outra 

responderá. A interação envolve a adoção de papéis, o emprego mútuo das 

capacidades empáticas. O objetivo da interação é a fusão da pessoa e do 

outro, a total capacidade de antecipar, de predizer e comportar-se de acordo 

com as necessidades conjuntas da pessoa e do outro» (Fachada, 2010:73). 

Para existir uma boa comunicação, segundo Annie Bartoli (1992) é necessário estarem 

presentes algumas caraterísticas: 

 Ser aberta,  

 Ser regular 

 Ser responsável 

 Ser explícita 

 Ser evolutiva 

 Ser enérgica 

«A linguagem serve para inventar e representar o mundo, atribuindo 

significado às coisas; serve para articular os acontecimentos no tempo, 

elaborando narrativas; serve para criar ficções, excedendo pelo discurso os 

referentes da realidade. E, neste processo, o sujeito da representação 

atribui significado a si próprio; articula a sua própria vida numa identidade 

narrativa; sonha e projeta-se no futuro» (Marcos, 2007:41). 

A linguagem oral não é o único instrumento de comunicação, a linguagem escrita a 

verbal e a não-verbal e pode-se mesmo dizer que também os “silêncios” são outras 

formas de comunicação. 

A linguagem verbal e a não-verbal são utilizadas pelo Homem quando envia ou recebe 

mensagens, através de determinados gestos, posturas corporais, expressões faciais (tom 

de voz, pronúncia) momentos de silêncio, proximidade ou distanciamento entre as 

pessoas, o modo de se vestirem, de se pentearem, da sua disposição. Este tipo de 
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linguagem reforça ideias, dá ênfase à comunicação, favorece ou dificulta o 

entendimento e promove a interação entre emissor e recetor da mensagem. 

Numa metáfora poder-se-á dizer que se a comunicação verbal é o corpo, a comunicação 

não-verbal é a alma. 

Um dos principais problemas da comunicação verbal é sobretudo na compreensão e 

interpretação da mensagem que pode ser diferente de pessoa para pessoa. Quanto à 

comunicação não-verbal, onde se incluem as atitudes e comportamentos e que ajudam 

a transmitir ideias e sentimentos através da ação podem em certas situações ser 

contrárias às mensagens verbais que podem estar a afirmar por exemplo a alegria de 

ver uma pessoa mas as atitudes e comportamentos demonstrarem o contrário. 

2.3.2. Comunicação Organizacional Estratégica 

O conceito de estratégica está presente na filosofia das empresas nos dias de hoje de 

forma a alcançar-se metas, que poderão ser pessoais ou da organização. Hoje nada se 

faz sem um planeamento antecipado a partir de estudos de forma a conseguir-se atingir 

as metas estabelecidas e com isso garantir o sucesso dos resultados. Esta estratégia 

passa pela escolha dos caminhos mais eficazes e preparação da ação de forma a garantir 

uma implementação perfeita. Para isso essa estratégia deve ter algumas caraterísticas: 

otimizada, simplificada e objetiva. 

Segundo Manhanelli (2004) a comunicação estratégica é a forma de aplicar os meios 

existentes tendo em vista à consecução de objetivos, aproveitando as condições 

favoráveis tendo como de alcançar os objetivos específicos. 

Não existem receitas ou fórmulas prontas que possam ser aplicadas nas organizações, 

cada organização é um caso diferente e exclusivo sendo por isso necessário estudar o 

plano da comunicação estratégica para cada situação. 

A informação que é comunicada aos colaboradores assume diversas formas e pode ser 

elaborada com recurso a uma diversidade enorme de ferramentas. A comunicação 

interna, no que se refere às formas, poderá tomar a forma escrita ou oral, presencial 

ou remota, individual ou em grupo, com recurso de diversos meios entre eles o visual, 

áudio ou eletrónico. A comunicação poderá servir diversos propósitos, tais como “falar 
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e ouvir; aconselhar ou responder; gerar ideias; e desenvolver atitudes e lealdade” 

(Beavan & Bailey, 1998:208). 

Uma das formas de comunicação interna numa organização poderá ser a publicidade 

interna de forma a alertar ou informar sobre os temas da comunicação. 

Comunicação organizacional é o processo de comunicação dentro da organização 

fazendo parte desta a comunicação administrativa, a comunicação interna, 

comunicação institucional e comunicação mercadológica, esta última contempla as 

ações desenvolvidas por uma organização no sentido de reforçar a imagem das suas 

marcas, produtos e serviços utilizando marketing para realizar essas mesmas ações, já 

a comunicação institucional tem como objetivo preservar e consolidar a imagem da 

organização perante o mercado e construir uma identidade por meio dessa gestão 

estratégica. 

Também existe a comunicação formal e a informal, sendo a comunicação formal enviada 

através dos canais de comunicação estabelecidos dentro da organização e enviada a 

partir da administração, normalmente por escrito e devidamente documentada. No caso 

da comunicação informal, esta tem origem de uma forma de espontânea através da 

estrutura informal e fora dos canais estabelecidos dentro da organização, normalmente 

esta informação é conhecida como “boatos e rumores”. 

2.3.3. Síntese conclusiva 

Neste ponto pretendeu-se refletir sobre os aspetos fundamentais da comunicação e a 

importância que a comunicação tem dentro de uma organização, ainda a comunicação 

externa e a comunicação interna e a comunicação do líder com os trabalhadores. 

O que é a comunicação, qual o impacto que esta tem nas relações do líder/liderado, 

porque é necessário a comunicação dentro de uma organização, são questões 

obrigatórias para o sucesso de uma boa comunicação. 

A comunicação não é apenas a forma oral, o tom da nossa voz, a nossa atitude e até a 

nossa forma de vestir são uma forma de comunicação. Todas as organizações tem 

necessidade de criar comunicações estratégicas de forma a conseguirem atingir os 

objetivos definidos.  
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Capítulo III  

3. Segurança e Higiene no Trabalho 

A qualidade das condições de trabalho, nomeadamente no que diz respeito às condições 

de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, são uma parte fundamental na aferição da 

qualidade de vida dos indivíduos numa sociedade. É com base neste pressuposto que 

hoje em dia se fala cada vez mais na melhoria destas condições. Esta temática tem 

registado na última década um importante desenvolvimento, especialmente na 

produção de legislação e na criação de empresas de prestação de serviços nesta área, 

facto a que não são alheias as imposições da Comunidade Europeia. 

3.1. Evolução 

Os riscos do trabalho apareceram juntamente com o homem nas primeiras relações com 

o trabalho, mas as primeiras referências de doença profissional, datam de 2360 a.C. 

(Costeira, 2008). 

O médico Ramazzini, Pai da Medicina do Trabalho, faz os primeiros estudos na área da 

Engenharia da Segurança, publicando um livro de doenças profissionais. O seu interesse, 

em relacionar a ocupação com as doenças profissionais, leva-o a afirmar que, todos os 

médicos deveriam questionar os seus doentes acerca da sua ocupação, para o ajudar no 

seu tratamento (Costeira, 2008). 

A partir de finais do século XIX dá-se início em Portugal à produção de diplomas legais 

em matéria de direito do trabalho e em particular em segurança e higiene no trabalho. 

Em 1885 realiza-se o 1º congresso operário, no qual é reivindicada legislação sobre o 

trabalho infantil e feminino, sobre as condições de trabalho, etc. Mas só na década 

seguinte, com a progressiva desagregação da monarquia constitucional e o avanço das 

ideias socialistas e republicanas (nomeadamente depois do ultimato inglês de 1890), é 

que se pode falar verdadeiramente do início de uma produção legislativa específica no 

campo do direito do trabalho, em geral, e da SH&ST, em particular6: 

                                                           
6 http://www.ensp.unl.pt/lgraca/textos14.html consultado 5/01/2017 

http://www.ensp.unl.pt/lgraca/textos14.html
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 É o caso da regulamentação do trabalho dos menores e das mulheres nos 

estabelecimentos industriais (Decreto de 14 de Abril de 1891), em que já são 

evidentes os propósitos de proteção legal do trabalhador (idade mínima de 

admissão, proibição de trabalhos penosos ou perigosos, duração máxima do 

trabalho, etc.); 

 A 13 de Março de 1893, um novo decreto vem fixar a idade mínima de 

admissão nos estabelecimentos industriais em 16 anos para os rapazes e 21 

para as raparigas; previa ainda "a proibição de trabalhar durante quatro 

semanas após o parto, assim como obrigação, para as fábricas que 

empregassem mais de 50 mulheres, de instalar creche a menos de 300 metros 

da fábrica", além da "possibilidade de as mães se ausentarem do trabalho a 

fim de amamentar os filhos" (Vitorino, 1994:241);  

 Em 1895 é promulgada a primeira lei específica sobre higiene e segurança 

do trabalho, no sector da construção e obras públicas: O decreto, de 6 de 

Junho, procura garantir proteção aos operários ocupados nos trabalhos, 

públicos ou privados, de construção e reparação de estradas, caminhos de 

ferros, aquedutos, terraplanagens, novas edificações, ampliações, 

transformações ou grandes reparações e, bem assim, em quaisquer obras 

de demolição; 

 Por sua vez, os mestres-de-obra deviam passar a estar  habilitados com 

exame sobre processos de construção e sobre as condições a observar para 

a segurança nos locais de trabalho; por fim, a responsabilidade em caso de 

acidente recaía sobre a pessoa encarregada da direção da obra. 

No entanto e por falta de fiscalização, estas e outras legislações acabam por não ter 

impacto real e só em 1906 é apresentado no Parlamento um projeto de Lei 

“indemnizações a operários por desastres de trabalho de trabalho — Seguro 

obrigatório” e em 28 de Outubro de 1909 é publicada a legislação laboral 

“regulamentando a higiene e segurança no trabalho no sector da construção civil”  
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que no entanto ficou suspenso face à ameaça de lockout7 por parte dos empreiteiros 

do Porto e que voltou a ser publicado em 11 de Agosto de 1958, Decreto nº 4182. 

J. Estevão Vasconcelos, deputado republicano destaca-se pelo seu empenho e 

persistência na proposta de legislação visando a segurança dos trabalhadores: 

 Em 9 de Maio de 1908 apresentou à Câmara dos Deputados o seu primeiro projeto 

de Indemnizações a operários por desastres no trabalho; 

 Em 16 de Março do ano seguinte, volta a defender o seu projeto de lei, sem lograr 

mais uma vez que a respetiva comissão parlamentar emitisse qualquer parecer 

sobre o assunto; 

 Finalmente, e já depois da proclamação da República, e como deputado à 

Assembleia Constituinte, torna a apresentar novo projeto, em Junho de 1911; 

 Esse projeto estará na origem da Lei nº 83, de 24 de Julho de 1913 (o primeiro 

diploma legal português que regulou especificamente a responsabilidade pelo 

risco de acidentes de trabalho)8. 

Apesar de Portugal ter sido membro-fundador da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho) em 1919, a República Portuguesa até 1974, apenas ratificou 30 das 138 

convenções adotadas, relativas à proteção dos trabalhadores e após esta data iniciou-

se a transformação com a ratificação de forma significativa das restantes convenções 

da OIT. 

3.2. Cultura de Segurança 

A noção conceptual de cultura de segurança surge e desenvolve-se como resposta a 

grandes acidentes organizacionais, tendo evoluído na atualidade para uma noção 

aplicada à explicação de acidentes a nível individual (Mearns, Whitaker, & Flin, 2003). 

A cultura de segurança aparece com diversas definições por vários autores, tais como: 

 Para Turner (1991) citado por Vredenburgh, (2002) a um conjunto de valores, 

normas organizacionais, crenças, papéis e práticas de segurança aplicadas tendo 

                                                           
7 Lockout – é a recusa por parte da entidade patronal em ceder aos trabalhadores os instrumentos de trabalho 
necessários para a sua atividade. 
8 http://www.act.gov.pt/ consultado em 12/01/2017 

http://www.act.gov.pt/
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como objetivo geral centrar-se na prevenção do risco em que cada dos 

colaboradores está exposto no exercício do seu posto de trabalho; 

 Já para Silva e Lima (citado por Araújo, J., 2012:21) refere “…o conjunto de 

crenças, valores e normas partilhadas pelos membros de uma organização, que 

constituem os pressupostos básicos de uma organização relativamente à 

segurança”. 

 Outro autor ao referir-se à causa dos acidentes refere essa culpa “a um conjunto 

de forças grupais que atuam ao longo do tempo no seu desencadeador” (Lima, 

1999:385). 

3.3. Clima de Segurança 

O clima de segurança é um conceito integrante de um todo a que se designou por clima 

organizacional. 

Ao longo dos últimos anos, o conceito de clima sofreu algumas mudanças, apresentando 

diferenças na forma como sua natureza é entendida (Puente-Palacios, 2002). A autora 

defende que o clima não é um construto estático, mas dinâmico, de âmbito organizacional, 

por isso, a sua estrutura não é apenas definida pela presença e/ou ausência de 

determinados elementos, mas, sobretudo, pelo tipo de relação estabelecida entre eles. 

Para Zohar (2002) o clima de segurança é definido como o conjunto de perceções 

partilhadas das prioridades relativas à segurança numa organização, sendo que o clima 

reflete as sua prioridades gerais mais consensuais. 

Para Meliá (2007) o clima de segurança constitui-se como um reflexo instantâneo do 

estado de segurança fornecendo e funcionando como um indicador da cultura de 

segurança de um grupo sectorial, duma instalação industrial ou duma empresa. 

Nesta mesma orientação teórica, mas a nível organizacional, os estudos de Neal e al. (2000) 

demonstraram a existência de uma relação direta entre o clima de segurança e o 

comportamento dos colaboradores face à segurança. Tal relação aplica-se, quer em termos 

de obediência em relação às exigências formais da segurança (procedimentos formais de 

segurança), quer em termos de participação voluntária na segurança. 
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Subjacente ao desenvolvimento do conceito de clima organizacional, encontra-se a 

crença da sua influência quer na motivação e no comportamento dos indivíduos, quer 

na produtividade organizacional. 

Pode-se dizer então que para se falar na atitude de promoção para um clima de 

segurança mais forte e positivo é importante considerar serem necessárias a existência 

de grandes vetores essenciais no alcance de um bom clima de segurança. 

3.4. Definição de SHT  

Pode-se definir como um conjunto de metodologias adequadas à prevenção de acidentes 

de trabalho, tendo como principal campo de ação o reconhecimento e o controlo dos 

riscos associados aos componentes materiais do trabalho9. 

No atual enquadramento legislativo e social a implementação de um Sistema de Gestão 

de Segurança e Saúde do Trabalho não deve ser encarado como fator propiciador de um 

acréscimo de custos, mas pelo contrário permitirá à empresa desenvolver a sua 

estratégia em condições concorrenciais de competitividade, independentemente do 

tamanho, ramo de atividade ou localização da empresa. 

3.5. Objetivos de SHT 

Os objetivos de uma implementação de SHT têm como base: 

 Proporcionar condições de trabalho que permitam a segurança e a saúde dos 

trabalhadores; 

 Diminuir a sinistralidade de forma a reduzir o número de situações de 

incapacidades, dias de trabalho perdidos e consequentes custos económicos e 

sociais resultantes; 

 Garantir que os fatores prejudiciais do ambiente de trabalho, nomeadamente 

agentes de natureza química, física e biológica, não ultrapassem níveis de 

exposição que possam colocar em risco a saúde dos trabalhadores; 

                                                           
9 Fonte: Autoridade para as Condições do Trabalho 
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 Promover a informação, formação, consulta e participação dos trabalhadores e 

seus representantes. 

Mas além disso podemos considerar ainda os seguintes pontos como objetivos da 

implementação: 

 Demonstrar que uma empresa é socialmente responsável; 

 Acrescentar valor à organização; 

 Ajudar a maximizar a produtividade dos trabalhadores; 

 Contribuir para que os trabalhadores estejam mais empenhados nas tarefas que 

desempenham; 

 Construir uma força de trabalho mais competente e saudável; 

 Reduzir os gastos e as distrações; 

 Encorajar os trabalhadores a ficar mais tempo no ativo. 

Que acabam por promover a estas empresas que encaram como um investimento e não 

um custo a implementação do SHT um vasto conjunto de benefícios: 

 Aumento da produtividade e dos resultados; 

 Melhoria da qualidade dos produtos ou serviços prestados; 

 Redução de custos inerentes às paragens e perdas de produção ou defeitos; 

 Diminuição do absentismo; 

 Redução de custos com prémios de seguro e dias de trabalho perdidos e com 

sistemas de saúde, relativamente a despesas não cobertas pelas seguradoras; 

 Redução de custos de substituição dos trabalhadores acidentados ou em situação 

de doença profissional, muitas vezes, substituídos por outros com um potencial 

de trabalho substancialmente inferior; 

 Não ocorrência de custos de formação dos novos trabalhadores; 

 Aumento da disponibilidade da empresa para a inovação; 

 Redução de custos administrativos e sociais; (Freitas, 2011). 

3.6. Legislação Aplicável 

A legislação existente em Portugal referente à segurança e higiene no trabalho está 

dividida em Legislação Geral e Legislação Específica complementada com legislação 
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sobre a sinalização aplicável, equipamentos de proteção individual, ruído, vibrações, 

agentes químicos e biológicos, movimentação manual de cargas e máquinas e 

equipamentos de trabalho10.  

Na legislação geral pode-se destacar a Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro “Código do 

Trabalho” nos artigos 281º a 284º complementada pela Lei nº 102/2009, de 10 de 

Setembro “Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho”, alterada 

pela Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto, e pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, transpõe 

para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de 

junho, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança 

e da saúde dos trabalhadores no trabalho, alterada pela Diretiva n.º 2007/30/CE, do 

Conselho, de 20 de junho.  

Neste diploma legal, são estabelecidos os princípios fundamentais para o 

desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho, nomeadamente: a consulta e 

participação dos trabalhadores, as obrigações gerais dos empregadores, o direito à 

informação e formação e os direitos e deveres dos trabalhadores, bem como o regime 

de responsabilização pelo não cumprimento das normas de segurança e higiene no 

trabalho (SHT). 

A legislação promove principalmente a redução dos acidentes e doenças profissionais, 

a diminuição do absentismo e o aumento da qualidade de vida dos trabalhadores. 

3.7. Autoridade para as Condições do Trabalho 

A ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) é um organismo nacional da 

administração central que tem como lema promover a melhoria das condições de 

trabalho. 

A missão, as atribuições e as competências da ACT são desenvolvidas de acordo com o 

disposto no Artº 2 do Decreto-Lei nº 47/2012, de 31 de Julho, a ACT exerce atividade 

                                                           
10 http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/Documents/BiblioACT/2011/Dez/docs/legislacao.pdf consultado em 
12/01/2017 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/Documents/BiblioACT/2011/Dez/docs/legislacao.pdf
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em todo o território continental, e está sobra a tutela do Ministério da Economia e do 

Emprego.  

Para a promoção da melhoria das condições de trabalho, a ACT desenvolve as seguintes 

ações: 

 Controla o cumprimento das normas em matéria laboral no âmbito das relações 

laborais privadas; 

 Promove políticas de prevenção dos riscos profissionais em todos os sectores de 

atividade públicos ou privados. Esta linha de atuação tem por base os Princípios 

Gerais da Prevenção; 

 Controla o cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no trabalho 

em todos os sectores de atividade e nos serviços e organismos de administração 

pública central, direta e indireta. 

3.8. Acidentes Trabalho / Doenças Profissionais 

Os acidentes de trabalho são a consequência dos riscos inerentes a uma determinada 

atividade profissional, ocorrendo de forma inesperada e violenta e que, por vezes, 

provocam lesões no trabalhador e podem originar danos no património. 

Assim, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 98/2009, 4 de Setembro, o acidente 

de trabalho é definido por “…aquele que se verifica no local e no tempo de trabalho e 

produza diretamente ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou 

doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte.” 

Nos acidentes de trabalho, em que a ação do trabalhador é determinante para a 

ocorrência do acidente, as causas podem ser das mais diversas, desde a falta de 

experiência, fadiga física e mental, condutas impróprias na execução de tarefas e, 

ainda, pela falta ou insipiente formação. Caso ocorra o acidente, este poderá ter 

consequências no trabalhador envolvido e eventualmente nos colegas (Gaspar, 2002). 

No entanto as causas organizacionais podem igualmente estar na origem dos acidentes 

pela ausência de sinalização de segurança, falta de limpeza e organização, postos de 
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trabalho mal concebidos, deficiente planeamento adequado ao trabalho, etc. (Melo & 

Rodrigues, 2002). 

É importante que as organizações tenham em atenção este tipo de causas, identificando 

as mesmas se possível com antecedência para que, deste modo, seja exequível 

encontrar soluções capazes de evitar acidentes. 

Os acidentes de trabalho acarretam sempre efeitos e consequências indesejáveis para 

o trabalhador, famílias, colegas, empresa e país. Um dos efeitos é os custos interligados 

com os acidentes de trabalho para o próprio ou para as empresas. Segundo Heinrich 

(1931) citado por Lima (2002) existem dois tipos de custos que podem ser classificados 

em custos diretos e indiretos. 

Os custos diretos estão intrinsecamente relacionados com o acidente, habitualmente 

cobertos por uma apólise de seguro de acidentes de trabalho. Por outro lado, os custos 

indiretos são aqueles que não se encontram cobertos por um seguro, já que os mesmos 

não podem ser quantificados economicamente. 

No entanto, ainda segundo Heinrich citado por (Peralta, 2010) os custos indiretos 

representam um acréscimo superior de 4 vezes mais em relação aos custos diretos. 

De acordo com o organismo europeu responsável pela Segurança e Saúde no Trabalho11, 

todos os anos milhões de pessoas na União Europeia sofrem lesões no seu local de 

trabalho e algumas delas padecem ainda de problemas de saúde graves relacionados 

com o trabalho, perdendo-se assim anualmente largas centenas de dias de trabalho, 

como consequência de deficientes condições de trabalho. 

De acordo com os últimos dados disponíveis no site do Gabinete de Estratégia e 

Planeamento (GEP), referentes a acidentes de trabalho em Portugal, estes representam 

um índice elevado de sinistralidade.  

Estes dados resultam da recolha e tratamento estatístico de participações e mapas 

enviados mensalmente ao GEP pelas Companhias de Seguros e Empresas com capacidade 

financeira para a auto cobertura dos riscos de acidentes de trabalho. 

                                                           
11 https://pt.osha.europa.eu consultada em 12/01/2017 

https://pt.osha.europa.eu/
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Nesta consulta pode-se constatar que em termos de sinistralidade são os seguintes 

setores que originam mais acidentes em Portugal, tabela 1. 

 C – Indústria Transformadora;  

 G – Comércio por grosso e a retalho e Reparação de veículos; 

 F – Construção Civil; 

 Tabela 1 - Acidentes de Trabalho em Portugal - 2013 

 





http://www.seg-social.pt/documents/10152/156134/lista_doencas_profissionais


 

  46 

 

3.9. Liderança na Segurança e Higiene no Trabalho 

Para falar de liderança na segurança no trabalho é preciso ter em conta alguns fatores 

importantes que de alguma forma afetam o tema, além dos anteriores citados, 

liderança, comunicação, motivação e segurança. O clima organizacional e a inteligência 

emocional, que ficam para um estudo em futuras investigações, são fatores com um 

peso acentuado na liderança além das relações laborais. 

3.9.1. Clima Organizacional 

O clima organizacional é muitas vezes confundido com a cultura organizacional, o que 

proporcionou nos últimos anos uma grande variedade de debates para abordar estas 

duas temáticas. No entanto, é sabido que são temas diferentes e que abordam aspetos 

organizacionais também eles distintos (Armstrong, 1999). O clima organizacional incide 

sobre aspetos relacionados com o ambiente e que são conscientemente percebidos pelos 

membros da organização. 

 A análise sobre o clima organizacional permite aos gestores intervirem de uma forma 

mais eficaz sobre o presente mas, sobretudo, sobre o futuro das organizações que 

conduzem. O clima organizacional influencia tanto ao nível da motivação e 

comportamentos dos indivíduos como também na produtividade dos colaboradores. 

Pode-se portanto deduzir que é uma importante variável em virtude da sua 

influência, quer sobre fenómenos organizacionais, quer sobre os indivíduos, quando 

integrados no contexto organizacional (Neves, 2000). 

Para Chiavenato (1994:523) “O clima Organizacional refere-se ao ambiente interno que 

existe entre os participantes de uma empresa. Está intimamente relacionado com o 

grau de motivação dos seus participantes…” continuando a referir “Uma vez criado o 

Clima Organizacional passa a provocar poderosa influência sobre a motivação e 

correspondentemente sobre o desempenho, satisfação no cargo, absentismo e 

produtividade" (1994:524). 

Um bom ambiente organizacional está na origem da satisfação das necessidades do 

trabalhador, contribuindo positivamente nas suas atitudes e despertando a sua 

criatividade, o seu desejo de inovar aumentando a capacidade de adaptação às 
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mudanças no seu contexto do posto de trabalho. Contrariamente, se o clima 

organizacional predominante numa empresa é negativo, os trabalhadores tendem a 

ficar desmotivados, baiando a sua autoestima, que resulta num grau elevado de 

frustração, no que concerne às tarefas que desempenham (Chiavenato, 2000). 

Os autores Koys e DeCotiis (1991) mencionam que existem diferentes dimensões para 

medir o clima organizacional: 

 Medidas objetivas como o absentismo, rotação, sinistralidade, produtividade, etc.;  

 Medidas percetivas como a satisfação global, fatores motivacionais intrínsecos e 

extrínsecos, etc.; 

 Atributos organizacionais tal como a centralização, estrutura, dimensão 

organizacional, etc. 

De Witte e De Cock (1986) definem quatro tipos de clima suportados pelas dimensões 

de controlo e dinamismo: clima de inovação, clima de regras, clima de apoio e clima de 

objetivos. 

 Enquanto o clima organizacional se centra numa perspetiva individual, a cultura foca-

se no coletivo. Neste sentido, o que diferencia a cultura do clima é o seu contexto e a 

sua dimensão. O clima direciona-se mais para a satisfação interna da organização e é 

percebido indiretamente através dos comportamentos dos colaboradores. A cultura 

abrange mais que isto, na medida em que engloba aspetos mais visíveis que diferenciam 

e definem as organizações (Lourenço, 2014). 

Portanto, através do clima a organização tenta avaliar o grau em que as caraterísticas 

organizacionais são percecionadas pelas pessoas como contribuindo para o seu bem-estar. 

Já na cultura avalia-se a expressão dos valores e das normas que influenciam as políticas e 

práticas organizacionais. Por isso, no clima o conceito é mais de raiz individual e na cultura 

mais de raiz grupal, fornecendo justificações para a conduta organizacional. 

Pode-se afirmar que o clima é a camada mais periférica da cultura, traduzindo o que 

realmente acontece, sendo mais vulnerável às flutuações das variáveis 

organizacionais. A cultura, por sua vez, é mais profunda e explica o porquê dos 

acontecimentos, sendo mais resistente à mudança (Morey & Luthans, 1985). 
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Em suma, o clima organizacional influencia o estado motivacional dos colaboradores e 

é por ele influenciado. É assim como uma retroação recíproca entre o estado 

motivacional e o clima organizacional. 

3.9.2. Inteligência Emocional 

A IE (Inteligência Emocional) apresenta-se como uma perspetiva inovadora sobre o 

estudo das emoções consideradas, atualmente, como aliadas vitais na resolução dos 

problemas do dia-a-dia, ajudando na regulação dos processos de adaptação física e 

psicológica. A origem do conceito de IE remonta a finais do século XX, adquirindo 

uma relevância maior na década de 90 com o psicólogo e jornalista do New York 

Times, Daniel Goleman (1995) que divulgou o conceito através da publicação da obra 

“Inteligência Emocional”, na qual demonstrava as contribuições da IE para a 

sociedade e para o indivíduo. Edward Thorndick13 (1920) no seu estudo definiu 

Inteligência Social como sendo a capacidade de compreender os outros e de agir 

adequadamente nos relacionamentos entre indivíduos. 

Os conceitos sobre este tema são muitos e variados destaca-se no entanto a definição 

de Salovey e Mayer (1990:189) “uma subcategoria da inteligência social que envolve a 

capacidade de monitorar os sentimentos e as emoções, tanto em si próprio como nos 

outros, a capacidade de estabelecer distinções entre eles e a capacidade para utilizar 

esta informação na condução das suas próprias ações e pensamentos”. 

3.9.3. Segurança 

Na questão da segurança tem que se ter presente que a segurança dos outros começa 

em cada um de nós. Portugal continua a ser líder europeu nos acidentes de trabalho14, 

algo terá de ser feito para promover uma cultura de segurança. 

Nos dias de hoje o chefe tradicional está a dar origem ao líder. Os métodos 

tradicionais da disciplina e da autoridade hierárquica estão a dar lugar a métodos 

participativos e de motivação para se alcançarem os objetivos da organização. Para 

                                                           
13 Psicólogo americano (1874 – 1949) 
14 
http://www.pordata.pt/Europa/Acidentes+de+trabalho+graves++por+100+mil+empregados+total+e+por+alguns+s
ectores+de+actividade+econ%C3%B3mica-1712 consultado em 23/01/2017 

http://www.pordata.pt/Europa/Acidentes+de+trabalho+graves++por+100+mil+empregados+total+e+por+alguns+sectores+de+actividade+econ%C3%B3mica-1712
http://www.pordata.pt/Europa/Acidentes+de+trabalho+graves++por+100+mil+empregados+total+e+por+alguns+sectores+de+actividade+econ%C3%B3mica-1712
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isso, é necessário que as chefias obtenham formação base em segurança e saúde no 

trabalho a fim de conseguirem estabelecer metas e definir objetivos claros. 

A organização precisa na questão de segurança no trabalho de envolver todos os setores e 

acima de tudo trabalhar na prevenção através de formação e informação com novas 

abordagens para falar sobre os riscos profissionais. A psicologia, a sociologia e a ergonomia 

ocupam um lugar de destaque na forma como a organização efetua a prevenção. 

Se os líderes das organizações são importantes na questão da segurança, as chefias 

intermédias não são menos, devendo estas serem envolvidas nos processos já que são 

elementos importantes e fundamentais no desenvolvimento da cultura de segurança 

e participantes ativos na gestão de prevenção. A segurança não passa apenas pela 

legislação mas antes pela conjugação da legislação com a participação de todas as 

pessoas da organização, em que cada uma tem de se empenhar de forma voluntária 

e valorizando o papel ativo e insubstituível de cada um. 

3.9.4. Caraterísticas de uma forte Liderança em SHT 

A liderança constitui uma condição para o êxito. Qualquer abordagem preventiva só 

pode dar frutos se for apoiada pela direção. Esta abordagem preventiva pode recolher 

orientação e contributos de uma liderança forte e visível e de gestores empenhados a 

todos os níveis (EUOSHA, 2012)15. 

Assim e após a definição dos conceitos anteriores, além da cultura de segurança é 

importante a empresa estar sob forte liderança, um gestor de segurança deve destacar-

se como líder, condição principal para se implementar mudanças e melhorias nas 

organizações de acordo com as necessidades.  

Pode-se então dizer que para uma forte liderança é importante 3 fatores nas 

caraterísticas de um líder: 

 Ter um valor pessoal pela segurança, não porque é obrigatória e porque a 

legislação obriga, mas porque é importante prevenir lesões ou doenças na sua 

                                                           
15 https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/reports/management-leadership-in-
OSH_guide/view consultado em 22/01/2017 

https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/view
https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/view
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organização de forma a evitar danos nos trabalhadores, precisam de assumir 

a responsabilidade pelas suas decisões e ações. 

 Ter visão sobre a segurança ou seja, não é suficiente apenas querer, é necessário 

fazer acontecer e para isso é preciso que o líder consiga visualizar uma imagem 

do que se pretende, possuir uma visão direcionada para a segurança na 

realização das tarefas de forma a convencer os trabalhadores do seu sucesso. 

 Ter credibilidade de forma a conseguir que os trabalhadores saiam da sua 

zona de conforto para a realização das tarefas. Para isso é necessário que os 

líderes ganhem a confiança e a transmitam de forma a evitar as perguntas 

“vai ser assim”, “isso funciona”, colocar em ação perante todos os valores e 

a credibilidade pessoal. 

Exemplos práticos de liderança em matéria de SHT pode considerar-se: 

 Visitar os locais de trabalho com uma abordagem de diálogo com os trabalhadores 

sobre as preocupações dos mesmos relacionados com a segurança e saúde; 

 Assumir responsabilidades pessoais e demonstrar preocupação; 

 Dar o exemplo; 

 Disponibilizar, tanto quanto possível, tempo e dinheiro. 

3.9.5. Deveres dos Líderes na SHT 

É um dever do líder a implementação e a colocação em prática das normas, 

procedimentos e programas da empresa para garantir um ambiente de trabalho seguro 

e sem riscos. 

O dever do líder começa com a seleção dos trabalhadores e pela elaboração de uma 

boa comunicação entre as equipas, fundamental para garantir a qualidade dos 

serviços, produtividade e o controlo de riscos. Assim o líder deve assegurar o respeito 

pelas normas de forma a garantir um ambiente de trabalho com vista a segurança e 

saúde dos trabalhadores, dando o exemplo no cumprimento das mesmas e fomentar 

a identificação dos riscos em cada atividade, permitindo que expressem as opiniões 

e ideias sobre os assuntos, incentivando a participação de todos para uma prevenção 

sem riscos de acidentes. 
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Fornecer, quando as atividades assim o exigirem, EPIs (Equipamento de Proteção 

Individual) ou EPCs (Equipamento de Proteção Coletivo) e toda a informação 

necessária para o bom uso destes e qual a importância na proteção contra os acidentes, 

bem como de formação sobre a segurança no local de trabalho. 

Um líder deve estar amplamente envolvido na construção de um ambiente de 

trabalho seguro. Tem que partir dos líderes a iniciativa e o exemplo não só pela 

obrigação mas também pelo bom senso, a segurança é um assunto que envolve todos! 

Para ser um líder de segurança bem-sucedido, é vital ter competências de comunicação 

de segurança exemplares. Isso significa saber escrever as informações de segurança que 

chamem a atenção, que as pessoas possam entender, e assim motive a mudança de 

comportamentos. 

Para a organização demonstrar uma boa liderança na prevenção de riscos em SHT deve 

ter três princípios fundamentais: 

 Liderança forte e eficaz 

 Envolvimento e participação dos trabalhadores 

 Avaliação contínua e atualizada 

Liderança forte e eficaz, porque a liderança é uma condição para o êxito e qualquer 

abordagem preventiva só pode dar frutos se for apoiada pela direção. Gestores 

empenhados a todos os níveis deixam transparecer que o fator segurança e higiene no 

trabalho constituem uma estratégia dentro da empresa. 

Envolvimento e participação construtiva dos trabalhadores, o processo tem de ser 

bidirecional com a participação construtiva de todos os trabalhadores para o êxito das 

iniciativas da gestão. Apesar de a legislação obrigar a consulta dos trabalhadores, este 

envolvimento tem de ser mais que a aplicabilidade da lei, tem de ser um processo 

comum dentro da organização para a defesa do bem-estar e saúde de todos. 

Avaliação contínua e atualizada, a monitorização e a comunicação são ferramentas 

vitais da segurança e saúde no trabalho. 
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3.10. Síntese Conclusiva 

Pode-se verificar que ao longo dos anos existiram fatores que fizeram variar os 

acidentes sem que seja de alguma forma uma melhor preparação/formação dos 

trabalhadores ou uma maior consciencialização das entidades. A crise económica 

diminuí o número de empresas logo o número de trabalhadores, para uma análise 

perfeita seria necessário obter em cada ano o numero de trabalhadores em cada 

setor e o número de trabalhos realizados. Contudo, mesmo assim seria difícil efetuar 

um estudo comparativo já que cada trabalho pode ter níveis de riscos diferentes de 

situação para situação. O que se pode concluir é que ainda existe muitos acidentes 

e muitas mortes durante o trabalho. 

Em forma de conclusão sobre segurança dentro da organização, evidencia-se que esta 

tem de passar para além da legislação, e ser como um valor central da organização com 

uma finalidade de melhoria contínua no sentido de atingir e sustentar condições e um 

ambiente de trabalho dignos, seguros e saudáveis. 

A segurança não pode depender ou ser comprometida pelos recursos financeiros, estar 

dependente das crises económicas, o custo humano ao deixar de abordar a saúde e segurança 

no trabalho são custos que a médio e longo prazo vem prejudicar as mesmas organizações. 

De enunciar que os acidentes de trabalho trazem sempre uma panóplia de 

consequências indesejáveis para o trabalhador, a sua família, colegas de trabalho e em 

última análise para a própria empresa. 

É importante que as organizações tenham em consideração os acidentes de trabalho e 

potencializem ao máximo os fatores de segurança no local de trabalho. 

Considera-se assim que uma liderança eficaz na segurança e higiene no trabalho é 

fundamental sendo que o clima e a cultura organizacional, a inteligência emocional, as 

caraterísticas do líder e os deveres destes são importantes para a construção dessa 

liderança e prevenção da segurança e higiene no trabalho. Não basta dizer, temos de 

ser ou fazer, é preciso criar condições para que tudo seja operacionalizado, tanto da 

parte de uma liderança eficaz como da parte dos trabalhadores no sentido destes 

cumprirem as indicações dos líderes no que concerne à segurança e higiene no trabalho. 
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Capítulo IV  

4.1. Delineamento da Investigação 

Nesta fase, onde impera uma pesquisa exaustiva sobre toda a literatura alusiva ao tema de 

estudo, são tomadas as opções de ordem epistemológica, metodológica, teórica e técnica. 

Como é comumente conhecido quando se faz uma opção metodológica de 

uma  indagação atende-se sempre ao próprio objeto de estudo na medida em que este 

condiciona a própria pesquisa, quer pelas questões que vão ser avaliadas quer pelo grau 

de profundidade que se pretende responder. Qualquer pesquisa tem subjacente o 

espírito científico, que implica uma objetividade e racionalidade do fenómeno a 

estudar. Assim, é de extrema importância a escolha do método mais adequado ao 

desenvolvimento do trabalho de investigação. 

Já que se pretendeu compreender a realidade existente nas nossas organizações gerando 

como conclusão hipóteses sobre o tema, esta pesquisa desenvolve-se através de uma 

abordagem de natureza quantitativa, que se baseia na observação de fenómenos e factos 

objetivos independentes do investigador, os quais podem ser quantificáveis. (Fortin, 2006). 

Torna-se assim pertinente referir que, como ponto de partida para qualquer indagação, 

a definição do problema a estudar, como diz Carmo e Ferreira (1998), o primeiro passo 

de uma pesquisa é dar resposta à questão O que se quer investigar? 

A partir do exposto e tendo em linha de conta esta investigação, definiu-se como ponto 

de partida para a mesma: “Qual o impacto da liderança em questões de Segurança e 

Higiene no Trabalho”. Assente na questão fulcral deste estudo pretendeu-se investigar: 

 A perceção dos colaboradores sobre a importância da SHT nas empresas; 

 As qualidades que devem estar presentes na função de líder na segurança no 

trabalho; 

 A importância atribuída à motivação dos colaboradores para a eficácia dos 

programas de SHT nas empresas; 

 A relevância da comunicação e das relações interpessoais entre o líder e os 

liderados e a eficácia da SHT; 

 O estilo de liderança percecionada como eficaz para a SHT na empresa. 
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Toda a indagação assentou na compreensão do papel da liderança na segurança no 

trabalho dentro das organizações bem como na influência desta em SHT e ainda o papel 

da mesma nas chefias de equipas de trabalho. De uma forma mais concreta tentou-se 

mostrar a importância da formação específica e das qualidades do líder, bem como a 

importância da relação entre líder e liderado e que esta está diretamente relacionada 

com a forma de comunicação existente. 

Como pressupostos deste estudo assumiu-se que: 

 As práticas de liderança influenciam positivamente as organizações nas relações 

interpessoais; 

 As boas práticas de liderança conduzem a melhores resultados organizacionais; 

 As boas relações interpessoais é fator importante para o alcance de melhores 

resultados organizacionais. 

Em termos teóricos, este estudo assenta igualmente na articulação entre os três 

conceitos: liderança, comunicação e motivação dos trabalhadores e a pertinência destes 

no dia-a-dia de uma organização. 

A pertinência deste tema baseou-se precisamente nos efeitos positivos para as 

organizações que primeiro aceitem e compreendam a inter-relação existente entre o 

comportamento e estilo do líder, a sua influência nas dinâmicas internas de 

comunicação e os seus benefícios para o nível de envolvimento dos seus colaboradores. 

No trabalho cientifico em apreço e, atendendo aos objetivos inerentes a esta 

investigação e sem descurar a natureza do objeto sobre o qual incide este estudo, 

considerou-se que seria mais adequada uma abordagem de natureza não experimental, 

exploratória, quantitativa-descritiva, onde se utilizaria a estratégia survey. Atendendo 

ao enunciado importa evidenciar que, em qualquer pesquisa relativa a um trabalho de 

cariz científico, tem que haver uma perfeita adequação entre a problemática em 

estudo, os objetos a alcançar e a metodologia aplicada no sentido de haver uma resposta 

à pergunta de partida que deu origem à investigação.  

Assente na indagação que se pretendeu realizar considera-se que para os objetivos 

pretendidos, que o método exploratório é o mais adequado na medida em que estabelece 
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critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações 

sobre o objeto desta e orientar a formulação de hipóteses (Cervo & Silva, 2006). 

Considerou-se adequado, quer em termos de recolha de informação, quer em termos da 

sua análise, seguir uma abordagem de natureza não experimental, ou seja, em que os 

procedimentos para medida, classificação, avaliação e análise da informação seguiram 

um delineamento mais estruturado, pré-determinado de modo a garantir a precisão da 

informação (Kumar, 2005). 

Para alcançar os resultados estabelecidos neste trabalho, utilizaram-se pesquisas do tipo 

exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória foi utilizada na busca de informações sobre 

a eventual relação entre a eficácia da liderança e do líder e os programas de SHT. Para além 

disso, esta é ainda uma área empiricamente ainda pouco estudada no nosso país o que vem 

também a consolidar o caráter exploratório do estudo. 

A pesquisa descritiva foi utilizada na obtenção de dados secundários em fontes como literatura, 

revistas e estatísticas bem como na aplicação de questionários, procurando caraterizar em 

termos sociodemográficos a população selecionada para o estudo. 

Através da inquirição da população alvo selecionada, pretendeu-se explicar a sinistralidade e 

associá-la ao comportamento dos líderes e dos liderados. Assim tratou-se de analisar a 

informação recolhida através da interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

desejava conhecer mediante análises quantitativas e a partir das quais se extraíram 

conclusões. Este objetivo justifica a opção pela utilização de uma metodologia claramente 

quantitativa, tanto pela análise estatística dos dados das entidades consultadas (ex. ACT ou 

GEP), como pela utilização do inquérito aplicado a uma população dispersa geograficamente 

(modelo survey) trabalhadora em micro, pequenas e médias empresas em Portugal Continental 

e o modelo de tratamento de dados utilizado. 

4.2. Procedimentos 

As pesquisas sociais variam muito entre si, quer pelos objetivos quer pelos 

procedimentos que envolvem. Em qualquer investigação científica e, concretamente, 

na pesquisa social, existem várias fases (teoricamente estabelecidas) pelas quais essa 
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mesma indagação terá de necessariamente passar: o planeamento, recolha de dados, 

análise e interpretação e redação do relatório. 

Os procedimentos utilizados neste trabalho desenvolveram-se através de uma pesquisa 

bibliográfica, documental e com uma pesquisa survey, através da aplicação de dois 

questionários a uma população definida. 

A pesquisa bibliográfica tenta explicar um problema através de teorias publicadas em livros 

científicos ou obras do mesmo género. Pretende-se desta forma conhecer e analisar as 

principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado assunto/problema e que 

se torna indispensável a qualquer pesquisa. Este tipo de pesquisa permite ampliar o grau 

de conhecimentos, descrever ou organizar o estado da arte pertinente a um determinado 

assunto ou problema, dominar o conhecimento disponível e utilizá-lo como instrumento de 

trabalho na construção ou fundamentação de hipóteses.  

Neste estudo o investigador procedeu a uma exploração de conteúdos teóricos em livros, 

artigos, monografias e entre outras ferramentas de pesquisa, buscando informações 

sobre os conceitos importantes, liderança, motivação, comunicação, e segurança e 

higiene no trabalho. 

A pesquisa documental é uma técnica decisiva e indispensável à realização de qualquer 

investigação que trabalhe com dados estatísticos. Esta é realizada com base em 

documentos contemporâneos ou retrospetivos considerados cientificamente autênticos. 

A pesquisa documental, nomeadamente de dados de caráter estatístico foi, também, 

de considerável importância para a caraterização socioeconómica da área geográfica. 

Deste modo fez-se uma pesquisa exaustiva aos dados estatísticos produzidos pelo INE 

(Instituto Nacional de Estatística), pelo GEP (Gabinete de Estratégia e Planeamento) e 

pela ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho). Na utilização destes dados, fez-

se um esforço por homogeneizar os mesmos. 

A pesquisa com survey, é a pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de 

interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil, 

especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas (Santos, 2008). Neste tipo de 

pesquisa não são identificados os intervenientes no questionário, garantindo assim o sigilo. 
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As técnicas de instrumentos para a recolha de dados são centradas na forma como se 

obtém os dados para a análise e apesar de divergirem as opiniões sobre este assunto 

elas são obtidas através da observação, inquéritos, entrevistas, questionários e análise 

de documentos. 

No presente estudo foi utilizada a técnica de inquérito/questionário. Os questionários 

de autopreenchimento online, foram aplicados a uma população de colaboradores 

liderados e de líderes, de micro, pequenas e médias empresas sediadas em Portugal 

Continental. A razão para a opção de colocar os questionários online resulta da extensa 

distribuição geográfica e à falta de meios humanos e materiais. Importa referir que 

alguns dos inquéritos foram feitos presencialmente em contato direto com pessoas 

ligadas a estes setores em estudo. 

Com os referidos questionários, efetuados nestas empresas, tentou-se perceber, por um 

lado a influência que os líderes exercem nos seus colaboradores e nas medidas de 

segurança e higiene no trabalho e por outro lado, a forma como estes líderes são 

percecionados pelos seus colaboradores (liderados). 

Por fim, procedeu-se ao respetivo tratamento estatístico dos dados obtidos, 

mediante o programa estatístico SPSS para o Windows e a apresentação dos 

resultados foi efetuada sob a forma de tabelas e gráficos para facilitar a sua 

interpretação e leitura. 

Pretendeu-se com este estudo, de alguma forma, explicar esta sinistralidade e associá-

la ao comportamento dos líderes e dos liderados. Assim tratou-se de analisar a 

informação recolhida através da interrogação direta das pessoas cujo comportamento 

se desejava conhecer mediante análises quantitativas e a partir das quais se extraíram 

conclusões. 

4.3. Modelo de Análise 

O modelo de análise consiste no processo de concetualização e operacionalização dos 

conceitos principais do estudo. Com este processo chega-se às variáveis e consegue-se 

construir o modelo de análise que pode ser representado graficamente estabelecendo 

as relações entre os conceitos e dimensões dos mesmos. 
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A comunicação é uma competência essencial na liderança. Sabendo que a liderança é a 

capacidade de influenciar de forma positiva, as caraterísticas pessoais do líder 

permitem-lhe estabelecer uma relação pessoal com os liderados e desta forma 

contribuírem para uma melhoria do trabalho. 

As ferramentas que as organizações usam para alcançar os seus objetivos são sobretudo 

suportadas pelas pessoas, nas suas relações entre todos os elementos que a compõem e 

na relação com os líderes, tendo em vista os seus resultados. 

É plausível afirmar que as práticas de liderança influenciem positivamente as 

organizações nas suas relações interpessoais. 

Os autores referem também que as boas práticas de liderança relacionam-se com os 

resultados da organização. Segundo Lickert (1967, citado por Jesuíno, 1987), as 

organizações que apostam em liderança forte, são reconhecidas através dos seus 

resultados, pois baseiam-se na confiança mútua entre líderes e liderados. Os líderes 

envolvem os seus colaboradores no sentido destes participarem e se empenharem com 

os objetivos para o alcance dos resultados a que a organização se propõe. 

A literatura revela que um forte investimento em práticas de liderança pode contribuir 

para que haja melhores resultados organizacionais, uma vez que o sucesso das 

organizações depende fortemente das boas práticas de liderança, através das mudanças 

que nela possam ocorrer (Bento, 2008, citado por Matos, 2011). 

Os resultados da organização dependem fortemente das práticas de liderança, nos 

dias que correm, assiste-se a um e convivemos, num clima conturbado nas 

organizações, onde toda a conjuntura reclama por lideranças fortes, capazes de 

constituírem âncoras consistentes e mentoras da eficácia (Barreto, 2009). Os 

resultados são influenciados pelas dinâmicas das práticas de liderança desenvolvidas 

pelos chefes. Assim os resultados da organização dependem da sua liderança, daí a 

necessidade de haver pessoas capazes de direcionar os outros para os objetivos a que 

a organização se propõe. 

Tendo em conta o que foi exposto, pode-se afirmar que práticas de liderança conduzem 

a melhores resultados organizacionais. 
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A liderança é também apontada como sendo uma tarefa difícil e desafiadora nos dias 

que correm. Por isso, a literatura defende que o tipo de relações interpessoais entre 

líderes e liderados estão relacionados com os resultados organizacionais. Para que se 

torne eficaz, é importante que haja boas relações entre os membros da organização 

para a concretização desta tarefa. O líder é a pessoa que deve maximizar o potencial 

das pessoas envolvidas (Matos, 2011). 

Esta interação entre todos, cria boas relações e um ambiente propício para o alcance 

dos resultados desejados pela organização, pois é pela integração de toda a organização 

que se definem os objetivos a serem realizados e individualmente cada individuo que a 

compõe assuma responsabilidades em prol dos objetivos. 

Estudos demonstram que, de um modo geral, um bom ambiente organizacional favorece 

o desenvolvimento de relações entre os membros e é adequado para a promoção de 

diversos benefícios à organização no seu conjunto. Os resultados organizacionais são 

obtidos pela liderança forte, pois as pessoas que trabalham no sentido de atingir 

objetivos comuns, bem como a presença de líderes para gerir conflitos organizacionais 

da melhor maneira possível são determinantes na obtenção de melhores resultados 

organizacionais (De Paula, 2011). 

Assim, uma organização que busca o êxito tem de envolver todos os trabalhadores 

naquilo a que se compromete de forma a alcançar os objetivos desejados. 

No seguimento do que foi exposto, pode-se afirmar que as relações interpessoais 

constituem um fator importante para o alcance de melhores resultados 

organizacionais. 

4.4. População Alvo 

A população ou universo de um estudo refere-se ao universo de elementos que fazem 

parte do objeto de estudo. A palavra população dá conta do “conjunto de elementos 

constituintes de um todo.” (Quivy & Campenhoudt, 2008:160). 

Partindo do pressuposto que não é possível inquirir todas as organizações, a população 

deste estudo refere-se às PME (microempresas, pequenas e médias empresas), 



http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/info/polserv/pol%C3%ADticas/Paginas/p1.aspx
http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277092072&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277092072&PUBLICACOESmodo=2
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Foram excluídas deste estudo as grandes empresas devido a dois aspetos: o primeiro é 

por terem departamentos de SHT bem estruturados e organizados e o segundo porque 

normalmente trabalham com subempreitadas de pequenas e médias empresas. 

Esta escolha das PMEs obedeceu à definição constante da Recomendação da 

Comissão Europeia de 6 de Maio de 2003, no seu artigo 2º – Efetivos e limiares 

financeiros que definem as categorias de empresas: 

MICRO EMPRESA: 

 Menos de 10 trabalhadores efetivos; 

 Volume de negócios anual ou Balanço total anual <= a 2 milhões de euros; 

 PEQUENA EMPRESA: 

 Menos de 50 trabalhadores efetivos; 

 Volume de negócios anual ou Balanço total anual <= 10 milhões de euros; 

 MÉDIA EMPRESA: 

 Menos de 250 trabalhadores efetivos; 

 Volume de negócios anual <= 50 milhões de euros ou Balanço total anual <= 43 

milhões de euros. 

A seleção das empresas foi feita através de uma pesquisa online de empresas que 

disponibilizam informação e contato de email/telefone. A partir desta informação foi enviado 

um primeiro email, (apêndice nº 1), para questionar a disponibilidade das mesmas para 

fazerem parte deste estudo. Por existir uma dispersão geográfica da amostra optou-se por 

elaborar questionários online de forma a permitir o preenchimento por um maior número de 

pessoas. 

4.5. Instrumento de Recolha de Dados 

Para a recolha dos dados recorreu-se a um questionário inicial online, (apêndice nº 

2), tendo sido enviado um link através de email para diversas organizações 

aleatoriamente (empresas e associações) espalhados por todo o país dentro dos CAE 

selecionados para aferir a sua disponibilidade para colaborar no estudo, intitulado 

“Dissertação de Mestrado de SHT”. 



 

  63 

 

De acordo com (Fortin, 2006:374) o questionário é um “ conjunto de enunciados ou de 

questões que permitem avaliar as atitudes, as opiniões e o resultado dos sujeitos ou 

colher qualquer outra informação junto dos sujeitos”. 

Na construção do questionário utilizado na presente investigação, os objetivos inicialmente 

definidos, a concetualização efetuada e o respetivo modelo de análise obtido foram 

fundamentais (fruto de um trabalho intensivo de pesquisa bibliográfica), pelo que os 

indicadores selecionados e a sua operacionalização resultou numa sequência de diferentes 

questões. De forma a responder aos objetivos específicos que norteiam a presente pesquisa 

(mais à frente esclarecidos), foram consideradas como necessárias um conjunto de 

variáveis. Segundo Fortin (2006:36) “as variáveis são qualidades, propriedades ou 

caraterísticas de objetos, de pessoas ou situações que são estudadas numa investigação”. 

Considerando os objetivos e a população alvo, elaborou-se dois questionários 

posteriormente aplicados aos líderes e liderados das organizações que acederam 

responder ao estudo. O procedimento consistiu em, após a aceitação por parte das 

empresas, e após um contato telefónico com a organização, enviar por email um 

novo link intitulado “Inquérito aos Funcionários”. Os questionários foram elaborados 

de raiz, baseando-se o autor em inquéritos de outros estudos, “Questionário de 

satisfação para colaboradores NOTA – DGPJ”19. “Questionário Auxiliares de Ação 

Educativa” e “Questionário Diretores Técnicos” de Roque (2012), “Questionário de 

Modelos de Gestão” de Fernandes (2010), “Questionário de satisfação para 

colaboradores” da DGPJ (Direção Geral da Política de Justiça)20 

Neste estudo, ambos os questionários (liderados e líderes) apresentam variáveis 

relacionadas com a caraterização sociodemográfica dos colaboradores e da empresa, e 

outras que se relacionam com os conceitos importantes deste estudo: liderança, líder, 

motivação, comunicação, relações interpessoais, programas de higiene e segurança no 

trabalho e acidentes de trabalho. 

                                                           
19 http://www.dgpj.mj.pt/sections/planeamento/anexos/q_colaboradores/downloadFile/file/Q_colaboradores.pdf 
consultado em 18/03/2017 
20 http://www.dgpj.mj.pt/sections/planeamento/anexos/q_colaboradores/downloadFile/file/Q_colaboradores.pdf 
consultado em 12/01/2017 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/planeamento/anexos/q_colaboradores/downloadFile/file/Q_colaboradores.pdf
http://www.dgpj.mj.pt/sections/planeamento/anexos/q_colaboradores/downloadFile/file/Q_colaboradores.pdf
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Primeiro, o questionário aos Liderados, (apêndice nº 4), encontra-se dividido em três 

partes: 

 Parte I pretendeu-se aferir o enquadramento dos trabalhadores e a sua situação 

face aos acidentes de trabalho. Corresponde à caraterização da organização, 

caraterização do trabalhador e caraterização do trabalhador face aos acidentes 

de trabalho. 

Nesta parte, a estrutura do questionário é a representada no seguinte quadro: 

Quadro 2 - Definição operacional das variáveis sociodemográficas 

Tipo de organização 
A – Agricultura, C – Indústrias Transformadoras, 
F – Construção, G – Comércio por Grosso; 
Reparação de Veículos 

Dimensão da organização 1 a 9 pessoas, 10 a 49 pessoas, 50 a 249 pessoas. 

Localidade Localidade onde se situa a empresa. 

Género Masculino, Feminino. 

Idade <18 anos, 18 – 30 anos, 31 – 45 anos, >45 anos. 

Habilitações académicas 

Não sabe ler nem escrever, 1º Ciclo Básico (até 
4º ano, 2º ou 3º Ciclo Básico (até 9º ano), Ensino 
Secundário (até 12º ano), 
Licenciatura/Mestrado/Doutoramento. 

Situação profissional Efetivo, Contratado, Recibos Verdes. 

Tempo de serviço Anos que trabalha na empresa. 

Cargo que exerce Funcionário, Chefe de Equipa, Gestor 

Acidente de trabalho (refere-se a um período de 
tempo determinado, últimos 5 anos, 
independentemente do vínculo contratual de 
trabalho e dividido entre acidentes sem 
gravidade, sem perda de dias e com gravidade 
que originam dias perdidos): 

Nenhum, 1 sem gravidade, 2 sem gravidade, 3 
ou mais sem gravidade, 1 com gravidade, mais 
de 1 com gravidade 

 Parte II pretendeu-se avaliar o envolvimento do inquirido na organização, a 

aptidão da comunicação, os fatores de motivação do inquirido e as condições de 

SHT da Organização.  

 Parte III pretendeu-se aferir as características e comportamentos do líder face às 

questões da segurança e higiene no trabalho.  

Para avaliar o grau de concordância e medir os aspetos pretendidos neste estudo foram 

utilizadas na parte I e II escalas de concordância de 5 níveis, tipo Likert. Trata-se de 

um tipo de escala de resposta psicométrica usada normalmente em questionários e, por 
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ser considerada a escala mais usada em pesquisas de opinião, foi a selecionada para o 

presente estudo (Trochim, 2002). 

A escala unidimensional utilizada (amplitude 1 a 5), distribui-se, então, da seguinte 

forma: 

 Discordo Totalmente (1) 
 Discordo (2) 
 Nem discordo/nem concordo (3) 
 Concordo (4) 
 Concordo Totalmente (5) 

Atendendo à estrutura do inquérito dos liderados que se divide por temas, pode 

enunciar-se que as primeiras questões pretenderam caraterizar a envolvência do 

trabalhador e as caraterísticas do mesmo face ao emprego realçando a situação face 

à sinistralidade com o objetivo de contextualizar os inquiridos no tipo de organização 

de estudo.  

Pretendeu-se também fazer cruzamento de algumas variáveis a fim de aferir a relação 

entre a sinistralidade e a idade, a relação do cargo com as habilitações académicas, da 

idade com a situação profissional.  

Na segunda parte do inquérito, onde se pretendeu compreender a perceção dos 

liderados sobre o papel do líder dentro da organização nas questões ligadas a SHT, 

agrupou-se a imagem da organização com a gestão de conflitos de forma a verificar 

em que sentido a organização valoriza estas questões. Num segundo conjunto de 

questões visou-se analisar a aptidão de comunicação da gestão de topo e das chefias 

intermédias de forma a entender como esta questão da comunicação pode influenciar 

a relação entre líderes. 

Outro conjunto de questões importantes são as relativas aos métodos de trabalho e às 

ideias novas, analisando como é que estas questões se relacionam dentro da 

organização e que influencia tem nos líderes. Noutro conjunto de questões ligou-se a 

motivação financeira/social com as condições de higiene e o disponibilizar de 

informação sobre os riscos de trabalho, de forma a conseguir perceber o impacto que 

têm estes temas nas relações interpessoais. 
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Foram agrupadas as questões do encorajamento e reconhecimento com as questões 

da participação dos trabalhadores nas mudanças e na participação destes nas 

formações a fim de aferir como estes influenciam as relações entre líderes e 

liderados. 

Por fim neste grupo agrupou-se as questões diretamente relacionadas com SHT, 

permitindo observar como a organização se responsabiliza nestas questões e desta forma 

como a liderança influencia os métodos de trabalho. 

No terceiro grupo de questões, mais focadas no líder, atendeu-se à forma de agir do 

líder, exemplo, coerência entre palavras e ação, empenho, antecipação e delegação de 

competências por este. Com este tipo de questões analisou-se o estilo do líder de forma 

a responder à questão do líder atual e do líder eficaz. 

As questões que abordam o aceitar críticas e sugestões reforçam o estilo de líder na 

organização. Quanto à comunicação, agrupando as questões uma boa aptidão de 

comunicar por parte da gestão de topo e das chefias intermédias define as relações 

entre os líderes e liderados. 

No conjunto de questões seguintes pretendeu-se ver de que forma os líderes motivam 

as suas equipas, através de motivação, estímulo, encorajamento, reconhecimento e 

adequação do tratamento dado às pessoas e desta forma como pode isto melhorar os 

resultados organizacionais. 

Por último estão agrupadas as questões ligadas à identificação do líder, se este tem as 

competências e se existe proximidade entre líder e colaborador, o que mostra a forma 

de relacionamento que existe na organização. 

O segundo questionário, (apêndice nº 5), o questionário aos líderes encontra-se dividido 

em quatro partes:  

 Parte I pretendeu-se aferir o enquadramento dos líderes e corresponde à 

caracterização da organização e a caraterização do líder. 

 Parte II pretendeu-se avaliar algumas caraterísticas da organização a nível da 

comunicação, clima organizacional e as relações existentes.  
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 Parte III pretendeu-se aferir as características de SHT na organização face às 

questões da segurança e higiene no trabalho.  

 Parte IV pretendeu-se definir o tipo de liderança existente na organização e quais 

as qualidades do líder. 

Na primeira parte do questionário, pretendeu-se caraterizar o líder face ao emprego e 

a organização face à sinistralidade.  

Na segunda parte do questionário onde se pretendeu avaliar a organização a partir 

do líder para uma melhor interpretação do mesmo agrupam-se as questões por 

temas. 

As primeiras questões referem-se às formas de comunicação existentes e qual o impacto 

destas na relação com os trabalhadores. Um outro conjunto relaciona o clima 

organizacional com a desmotivação e a compensação dos trabalhadores. 

A questão das críticas, a delegação de competências e os resultados da organização 

estão agrupados de forma a entender-se o impacto nas relações que são criadas dentro 

da organização. 

Na terceira parte do questionário, que aborda as questões de SHT dentro da 

organização, tenta-se perceber em primeiro lugar se existe procedimentos, programas 

e se os planos estão implementados. Noutro conjunto de questões, pretendeu-se saber 

se os planos são disponibilizados aos trabalhadores, bem como as informações sobre os 

riscos, as fichas de segurança e se a organização fornece equipamentos de proteção e 

promove formação no domínio de SHT. 

Posteriormente, o questionário incluí um conjunto de questões sobre a responsabilidade 

em matéria de SHT e se existe um programa de promoção de saúde ou consultas 

complementares. 

Na quarta e última parte do estudo analisa-se quanto ao estilo e o que é importante 

para um líder. No último conjunto de questões procura-se caraterizar o tipo de liderança 

e a confiança que o líder deve ter nos liderados (Quadro 3). 
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Quadro 3 - IV grupo do inquérito aos líderes 

Considera-se um líder com o estilo: 

Para um líder é importante: 

É importante liderar através do exemplo 

Um líder deve desenvolver planos para antecipar problemas nas pessoas que lidera 

É importante o líder delegar competências 

 O questionário foi alvo de uma pré-testagem, procedimento que, como referem Bosch 

e Torrente (1993), constitui um passo importante para identificar os defeitos de 

construção no questionário e a validação do mesmo. Segundo estes autores, este pré-

teste pode ser efetuado junto de três tipos de pessoas: colegas do investigador, 

potenciais interessados nos dados, profissionais ou instituições, e por fim, as pessoas 

que caracterizam a amostra, devendo o investigador fornecer-lhes o questionário e 

pedir-lhes que preencham na sua presença, dado que permite o feedback verbal e a 

observação de aspetos não-verbais. 

O pré-teste foi submetido a colegas do investigador, bem como a sujeitos da população 

alvo, num total de 22. O pré-teste foi feito por entrevista na presença do investigador com 

a intenção de captar com pormenor e rigor, as opiniões acerca do questionário nas 

dimensões próprias para a pré-testagem: forma, compreensão dos conteúdos, redação, 

organização das questões, tempo de preenchimento exigido; os resultados analisados em 

função destas dimensões e no sentido de uma tomada de decisão quanto às alterações a 

introduzir. Com o pré-teste houve oportunidade de identificar falhas e reformula-las. 

Cunha (2008), salienta a importância de se validar a semântica do instrumento antes de 

aplicá-lo, pois se este instrumento for incoerente e confuso, a sua análise pode ser 

prejudicada. Além disso, é importante que a linguagem utilizada no instrumento fique 

próxima da linguagem dos respondentes, evitando, assim, a incompreensão das assertivas. 

A pré-testagem foi também feita com a colaboração de especialistas, neste caso, as 

orientadoras deste estudo. Foram sugeridas algumas correções de ordem gramatical de 

forma a que as perguntas fossem reformuladas de modo mais claro sem levantar dúvidas, 
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já que o questionário foi aplicado sem entrevista. Uma das alterações assentou na 

utilização nas questões da palavra “trabalhador”, já que no seu entender trabalhador 

são todos (líder e liderados) e por essa sugestão alterou-se para funcionário. Também 

por sugestão das orientadoras, colocou-se por extenso as abreviaturas de equipamento 

de proteção individual (EPI) já que nem todas as pessoas a inquirir poderiam dominar 

esta linguagem técnica podendo assim criar dúvidas aos inquiridos. Outra sugestão foi a 

alteração da ordem de algumas das questões, já que não se enquadravam no contexto 

dos temas/partes do questionário. 

Inicialmente as escalas de Likerk tinham 6 níveis, mas em conferência com as 

orientadoras, concluiu-se que esta escala deve ser ímpar e por isso foi alterado para 5 

níveis de forma a evitar o fenómeno estatístico da tendência central. 

Noutro aspeto foram detetadas algumas questões que incluíam duas afirmações distintas 

e que não permitiam clareza nas respostas, tal como como era a pergunta inicialmente 

proposta: “o plano de segurança e as fichas de segurança são disponibilizadas”. Neste 

caso, se apenas uma das situações fosse disponibilizado e a outra não, iria criar alguma 

confusão na resposta e por isso a sugestão das orientadoras foi de efetuar a divisão em 

duas questões. 

Outro aspeto sugerido para ser alterado, foram os símbolos matemáticos usados por 

expressões de português, como é o exemplo do sinal “> 45” pela expressão “Mais de 45”. 

Outra questão alterada, foi no tempo de serviço que inicialmente foi definido com 

intervalos e a sugestão foi de passar para uma variável que permitisse escrever o tempo 

efetivo (Quadro 4). 

Quadro 4 - Alteração do inquérito Antes/Depois 

 Antes Depois 

Tempo de serviço na 
empresa 
(efetivo/colaborativo) 

1 ano completo 
3 anos 
4 a 10 anos 
11 a 20 anos 
> 20 anos 

Texto de resposta curta 

Cargo que exerce 

Trabalhador 
Chefe de equipa 
Chefia de Topo 
Gestor/Administração 

Funcionário 
Chefe de equipa 
Gestor 
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Nos últimos 5 anos sofreu 
algum acidente de 
trabalho? 

Nenhum 
1 a 3 acidentes sem gravidade  (sem dias 
de trabalho perdido) 
> de 3 acidentes sem gravidade 
1 acidente com gravidade          (com dias 
de trabalho perdido) 
> 1 acidente com gravidade 

Nenhum 
1 acidente sem gravidade (sem dias de 
trabalho perdido) 
2 acidentes sem gravidade (sem dias de 
trabalho perdido) 
3 ou mais acidentes sem gravidade 
(sem dias de trabalho perdido) 
1 acidente com gravidade (com dias de 
trabalho perdido) 
Mais de 1 acidente com gravidade (com 
dias de trabalho perdido) 

Outra questão alterada é referente ao cargo que exerce. Inicialmente, esta questão levantava 

algumas dúvidas a questão de trabalhador, já que todos são trabalhadores e a questão de 

chefia de topo e gestor/administrador, optando-se na versão final apenas pelo gestor. 

O número de acidentes, inicialmente “1 a 3” poderia sugerir que a questão de 3 

acidentes indicaria uma tendência e por isso alterou-se a questão de forma ser 

percetível a questão de número de acidentes. 

Outra questão levantada desde o início foi como se poderia relacionar os dois 

questionários, (de liderados e líderes), de que forma estruturar os dois questionários de 

forma a que as questões fossem ao encontro dos objetivos deste estudo. 

Todas estas questões foram consideradas para a reformulação dos dois questionários 

antes da sua implementação, de forma a torna-los mais claros e que permitissem 

responder aos objetivos de estudo e confirmar ou refutar as hipóteses colocadas nos 

procedimentos de análise de dados. 

Findo a pré-testagem, é aprovada a versão final dos questionários que se pode visualizar 

em apêndice (nº 3). 

Os questionários foram disponibilizados online para as empresas que aceitaram a sua 

aplicação que se realizou de 10/02/2017 a 31/05/2017, com um retorno de 99 

questionários devidamente preenchidos. 

4.6. Procedimentos de Análise de Dados 

Considerando os propósitos da presente investigação, o tratamento estatístico de dados 

foi orientado, essencialmente, por uma abordagem de natureza quantitativa. 
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Os procedimentos estatísticos visam responder aos objetivos desta dissertação e a um 

conjunto de hipóteses e também à pergunta de partida. 

 H1 - Existe relação estatisticamente significativa entre o tipo e a dimensão da 

organização dos sujeitos da amostra e os acidentes de trabalho na organização. 

 H2 - Existe relação estatisticamente significativa entre as habilitações 

académicas/formação dos líderes e os acidentes de trabalho na organização. 

 H3 - Existe relação estatisticamente significativa entre o género dos sujeitos da 

amostra e os acidentes de trabalho na organização. 

 H4 - Existe relação estatisticamente significativa entre o cargo que exerce dos 

sujeitos da amostra e os acidentes de trabalho na organização. 

 H5 - Existe relação estatisticamente significativa entre o tempo de serviço dos 

sujeitos da amostra e os acidentes de trabalho na organização. 

A análise estatística dos dados relativo ao estudo desenvolvido foi realizada através do 

programa informático Statistical Package for the Social Sciences – SPSS for Windows, 

versão 24.0. Numa primeira fase e com vista a descrever e a caraterizar a amostra em 

estudo foi elaborada uma análise descritiva dos dados em função da natureza das 

variáveis em estudo. Para tal recorreu-se às medidas estatísticas: frequências absolutas, 

frequências relativas, médias, desvio padrão, mínimo, máximo, mediana e gráficos de 

barras de forma a descrever as caraterísticas em estudo. 

Numa segunda fase foi feita uma análise inferencial, esta estatística preocupa-se com o 

raciocínio necessário para, a partir dos dados, se obter conclusões gerais. O seu objetivo é 

obter uma afirmação acerca de uma população com base numa amostra. 

Foi também utilizado o teste de independência do Qui-Quadrado, que mede a 

probabilidade de as diferenças encontradas nos dois grupos da amostra serem devidas 

ao acaso, partindo do pressuposto que, na verdade, não há diferenças entre esses 

grupos na população donde provêm. Se a probabilidade for alta pode-se concluir que 

não há diferenças estatisticamente significativas. Se a probabilidade for baixa 

(particularmente menor que 0,05) pode-se concluir que um grupo é diferente do 

outro grupo, quanto à característica estudada, e de forma estatisticamente 

significativa.  
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Capítulo V 

5. Apresentação de Resultados 

Tendo em consideração as questões relativas às opções metodológicas que foram 

tomadas, inicia-se a apresentação, análise e reflexão com base na informação recolhida.  

Na análise de dados, a primeira tarefa básica é a redução dos dados de forma que estes 

se tornem mais fáceis de trabalhar e mais compreensíveis permitindo com isso retirar 

conclusões finais mais relevantes e significativas. 

Recorda-se que os questionários estão divididos em 3 partes, a primeira a caraterização 

do inquirido e da organização, na segunda parte o envolvimento do mesmo na 

organização, aptidão de comunicação, motivação e condições de SHT e na última parte 

o comportamento dos líderes face às questões de SHT. 

A pesquisa foi desenvolvida tendo como mote a “Liderança na Segurança e Higiene 

no Trabalho”, de forma a responder à questão “Qual o impacto da liderança em 

questões de Segurança e Higiene no Trabalho?”, focando-se na compreensão do papel 

da liderança na segurança no trabalho dentro das organizações, bem com a influência 

da liderança em SHT e o papel da liderança nas chefias de equipas de trabalho. 

Tenta-se mostrar a importância da formação específica e das qualidades do líder, 

bem como a relação entre líder e liderado que está diretamente relacionada com a 

forma de comunicação. Nesse sentido foram realizados dois questionários com o 

objetivo de recolher junto de líderes e liderados, as suas opiniões relativas ao tema 

em análise, no sentido de se conseguir dar resposta às hipóteses formuladas para 

este estudo.  

A razão desta investigação prende-se com a problemática da existência de um grande 

número de acidentes de trabalho em Portugal (nº total em 2016: acidentes graves 264, 

acidentes mortais 138 dados da ACT) que permite questionar de onde parte o problema, 

e até que ponto a liderança está relacionada com este flagelo. Nesse sentido e depois 

de uma análise aprofundada ao tema optou-se por escolher uma população alvo a partir 
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dos 3 CAEs de organizações com maior número de acidentes de trabalho21 juntando-lhes 

também o CAE da Agricultura por este estudo ter sido realizado no Alentejo onde existe 

maioritariamente este tipo de empresas e porque a nível de acidentes mortais é o 

terceiro CAE a nível nacional. Foram enviados 250 emails e contatadas 22 empresas por 

telefone. A taxa de resposta do contato telefónico situou-se nos 23% (nº absoluto 5) e 

por email nos 18% (nº absoluto 46). 

Considerando esta taxa de retorno muito baixa e após uma reflexão sobre a forma de 

distribuição dos questionários, decidiu-se aproveitar as redes sociais para desta forma 

massificar o envio através destas redes e desta forma alcançar um maior número de 

pessoas para que fosse possível atingir o número de inquéritos pretendidos, 90 para os 

liderados e 10 para os Líderes. Importa referir que 26 dos inquéritos foram feitos 

presencialmente em contato direto com pessoas ligadas a estes setores em estudo e 40 

foram obtidos através das redes sociais. 

5.1. Caraterização da população respondente – Questionário aos Liderados 

5.1.1. Tipo de Organização 

Tendo por base o questionário aplicado aos liderados, constatou-se que 31,3% dos 

inquiridos estão ligados à agricultura, 28,3% a Industrias Transformadoras, 31,3% a 

Comércio por Grosso e Reparação de veículos e 9,1% à construção (tabela 2).  

Tabela 2 - Tipo de Organização - Liderados 

 Frequência Percentagem 

Válido 

A - Agricultura 31 31,3 

C - Indústrias Transformadoras 28 28,3 

F - Construção 9 9,1 

G - Comércio por grosso; Reparação de 

veículos 

31 31,3 

Total 99 100,0 

 
 

                                                           
21 Fonte: http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/ consultado em 16/05/2017 

Fonte: Questionário aos Liderados 

http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/
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5.1.4. Habilitações Académicas 

Outra questão importante para a caraterização da população, é a formação académica. 

Deste modo, observou-se que 40,4% dos inquiridos têm como habilitação académica um 

grau superior, com 34,3% têm o 2º ou 3º ciclo, 23,2% têm o 12º ano e 2% dos inquiridos 

responderam que não sabem ler nem escrever.  

Considerando o público que efetivamente respondeu e todos os condicionamentos já 

referidos associados à aplicação dos questionários, tal poderá justificar que se tenha 

obtido um número mais alto de elementos com habilitações académicas de 

Licenciatura/Mestrado/Doutoramento (tabela 4). 

Tabela 4 - Habilitações Académicas - Liderados 

 Frequência Percentagem 

Válido 

2º ou 3º Ciclo Básico (até 9º ano) 34 34,3 

Ensino Secundário (até 12º ano) 23 23,2 

Licenciatura/Mestrado/Doutoramento 40 40,4 

Não sabe ler nem escrever 2 2,0 

Total 99 100,0 

 

 

5.1.5. Situação Profissional 

A situação profissional é outro campo que poderá demonstrar a estabilidade dos 

inquiridos e como se poderá verificar neste estudo, 90,9% dos inquiridos têm uma 

situação efetiva na organização (tabela 5). 

Tabela 5 - Situação Profissional - Liderados 

 Frequência Percentagem 

Válido Contratado 9 9,1 

Efetivo 90 90,9 

Total 99 100,0 

 

 

Fonte: Questionário aos Liderados 

Fonte: Questionário aos Liderados 
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5.1.8. Sinistralidade sofrida nos últimos 5 anos  

Tendo por base a questão “Nos últimos 5 anos sofreu algum acidente de trabalho” 

procurou-se analisar a sinistralidade sofrida nos últimos 5 anos, e observou-se que 79,8% 

dos inquiridos não sofreram nenhum acidente, 12,1% com 1 acidente mas sem gravidade 

e 7,1% sofreram um acidente com gravidade (com dias perdidos) (tabela 7). 

Tabela 7 - Nos últimos 5 anos sofreu acidente de trabalho - Liderados 

 Frequência Percentagem 

Válido 1 acidente com gravidade (com dias de trabalho perdido) 7 7,1 

1 acidente sem gravidade (sem dias de trabalho perdido) 12 12,1 

3 ou mais acidentes sem gravidade (sem dias de trabalho perdido) 1 1,0 

Nenhum 79 79,8 

Total 99 100,0 

 

 

5.1.9. Relação entre o número de acidentes sofridos e as caraterísticas da população 

Para testar a hipótese de independência entre as variáveis Dimensão da Organização e 

Acidentes, Tipo de Organização e acidentes, Idade e Acidentes, Género e Acidentes, 

optou-se por recorrer ao teste de independência do Qui-Quadrado. 

Tabulação cruzada Acidentes * Género 

Neste caso procurou-se verificar se as variáveis Acidentes de Trabalho e Género estão 

associadas. 

Tabela 8 - Acidente versus Género - Liderados 

 
Acidentes_SN 

Total 
Não Sim 

Género 
Feminino 36 16 52 

Masculino 43 4 47 

Total 79 20 99 

Fonte: Questionário aos Liderados 
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Tabela 9 -Teste qui-quadrado  Acidente versus Género - Liderados 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica (Bilateral) Sig exata (2 lados) Sig exata (1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 7,587a 1 ,006   

Correção de continuidadeb 6,269 1 ,012   

Razão de verossimilhança 8,078 1 ,004   

Teste Exato de Fisher    ,006 ,005 

Nº de Casos Válidos 99     

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 9,49. 
b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 
Neste caso o p=0,006 fica abaixo do valor de referência de 0,05 concluindo-se desta 

forma que existe uma associação significativa entre estas variáveis. Sendo assim, pode-

se verificar que existem mais casos de acidentes no género feminino. No site da ACT22 

sobre “Estatística de Acidentes de Trabalho” pelo género nota-se uma grande diferença 

no número de acidentes, sendo que o género masculino em 2017 tem 47 acidentes 

contra 3 acidentes do género feminino. 

Tabulação cruzada Acidentes * Idade  

Neste caso pretendeu-se verificar se as variáveis Acidentes de Trabalho e Idade estão 

associadas. 

Tabela 10 - Acidente versus Idade - Liderados 

 
Acidentes_SN 

Total percentagem 
Não Sim 

Idade 

18 - 30 anos 3 2 5 40 

31 - 45 anos 47 8 55 15 

Mais de 45 anos 29 10 39 26 

Total 79 20 99  

 
 
 

                                                           
22 http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx 
consultado em 11/06/2017 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx
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Tabela 11 - Teste qui-quadrado  Acidente versus Idade - Liderados 

 Valor gl 

Significância Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 3,023a 2 ,221 

Razão de verossimilhança 2,877 2 ,237 

Nº de Casos Válidos 99   

a. 2 células (33,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 1,01. 

Neste caso o p=0,221 muito superior ao valor de referência 0,05 concluindo-se desta 

forma que não existe uma associação significativa entre estas variáveis. 

Nesta investigação pode-se verificar, no entanto, que existe uma maior taxa de 

acidentes na idade de 18 a 30 anos, 40% (2 em cada 5), de 26% nos mais de 45 (10 em 

cada 39) baixando para 15% nos restantes. No site da ACT23, é a faixa etária de mais de 

45 anos onde se regista um maior número de acidentes (12 acidentes) em 2017, contra 

3 na faixa entre os 35-44 anos e 1 entre os 25-44 anos. 

Tabulação cruzada Tipo de Organização * Acidentes 

Procurou-se também verificar se as variáveis Tipo de Organização e Acidentes de 

Trabalho estão associadas. 

Tabela 12 - Tipo de Organização versus Acidentes - Liderados 

 
Acidentes_SN 

Total 
 

Não Sim Percentagem 

Tipo de 

Organização 

A - Agricultura 30 1 31 31,4 

C - Indústrias Transformadoras 18 10 28 28,3 

F - Construção 9 0 9 9,0 

G - Comércio por grosso; Reparação de veículos 22 9 31 31,4 

Total 79 20 99  

 

                                                           
23 http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx 
consultado em 11/06/2017 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx
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Tabela 13 - Teste qui-quadrado Tipo de Organização versus Acidentes 

 Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 13,499a 3 ,004 

Razão de verossimilhança 16,947 3 ,001 

Nº de Casos Válidos 99   

a. 1 células (12,5%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 

1,82. 

Neste caso o p=0,004 (valor abaixo dos 0,05) constatou-se que existe uma associação 

significativa entre estas variáveis. Tal permite concluir que existem mais acidentes nas 

indústrias transformadoras e no comércio por grosso. No entanto e comparando com a taxa 

dos inquiridos que foram obtidos na agricultura e no comércio por grosso estes têm uma 

taxa superior a 31% dos inquiridos sendo que na agricultura existe 1 acidente. A indústria 

transformadora e apesar de ter apenas uma taxa de inquiridos de 28,3% é onde se encontra 

o maior número de acidentes. 

Estes resultados vêm confirmar as estatísticas do site da GEP24 (2017) que dá em primeiro 

lugar a indústria transformadora com maior número de acidentes em Portugal. 

Tabulação cruzada Acidentes * Dimensão da Organização  

Seguidamente procurou-se verificar se as variáveis Acidentes de Trabalho e Dimensão 

da Organização estão associadas. 

Tabela 14 - Acidentes versus Dimensão da Organização - Liderados 

 
Acidentes_SN 

Total 
 

Não Sim Percentagem 

Dimensão da Organização 

1 a 9 pessoas 

Microempresas 
44 3 47 47,5 

10 a 49 pessoas Pequenas 

Empresas 
18 1 19 19,2 

50 a 249 pessoas Médias 

Empresas 
17 16 33 33,3 

Total 79 20 99  

                                                           
24 www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/ consultado em 11/06/2017 

http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/
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Tabela 15 - Teste qui-quadrado Acidentes versus Dimensão da Organização - Liderados 

 Valor gl 
Significância 

Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 24,573a 2 ,000 

Razão de verossimilhança 23,765 2 ,000 

Nº de Casos Válidos 99   

a. 1 células (16,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 3,84. 

Neste caso o p=0,000 (valor abaixo dos 0,05) concluindo-se desta forma que existe uma 

associação significativa entre estas variáveis.  

Tal resultado, permite verificar que existem mais acidentes nas Médias Empresas. Recorda-

se que 47,5% dos inquiridos são de microempresas que declararam 3 acidentes e 33,3% das 

médias empresas declarando um total de 16 acidentes. 

Tabulação cruzada Acidentes * Tempo de Serviço  

Seguidamente procurou-se verificar se as variáveis Acidentes de Trabalho e Tempo de 

Serviço estão associadas. 

Tabela 16 - Acidentes versus Tempo de Serviço – Liderados 

 
Acidentes_SN 

Total 
Não Sim 

Tempo 

Até 1 ano 1 1 2 

2 a 5 anos 12 5 17 

6 a 10 anos 33 8 41 

Mais de 10 anos 33 6 39 

Total 79 20 99 
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Tabela 17 - Teste Qui-Quadrado Acidentes versus Tempo de Serviço - Liderados 

 Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 2,570a 3 ,463 

Razão de verossimilhança 2,302 3 ,512 

Associação Linear por Linear 2,174 1 ,140 

Nº de Casos Válidos 99   

a. 3 células (37,5%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,40. 

Neste caso o p=0,463 (valor acima dos 0,05) concluindo-se desta forma que não existe 

uma associação significativa entre estas variáveis. Tal resultado, permite verificar 

que existem mais acidentes nos inquiridos com tempo de serviço menos de 1 ano, 1 

em cada 2 uma percentagem de 50%, seguido do parâmetro 2 a 5 anos, 5 em cada 17 

uma percentagem de 29% e em 3º lugar de 6 a 10 anos, 8 em cada 41 inquiridos, uma 

percentagem de 20%. 

Tabulação cruzada Acidentes e Habilitações Académicas  

Seguidamente procurou-se verificar se as variáveis Acidentes de Trabalho e Habilitações 

Académicas estão associadas. 

Tabela 18 - Acidente versus Habilitações Académicas - Liderados 

 

Acidentes_SN 

Total Não Sim 

Habilitações 

Académicas 

2º ou 3º Ciclo Básico (até 9º ano) 31 3 34 

Ensino Secundário (até 12º ano) 17 6 23 

Licenciatura/Mestrado/Doutoramento 29 11 40 

Não sabe ler nem escrever 2 0 2 

Total 79 20 99 

 
Tabela 19 - Teste Qui-Quadrado Acidente versus Habilitações Académicas - Liderados 

 Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 5,053a 3 ,168 

Razão de verossimilhança 5,882 3 ,117 

Nº de Casos Válidos 99   

a. 3 células (37,5%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,40. 
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Neste caso o p=0,168 (valor acima dos 0,05) concluindo-se desta forma que não existe 

uma associação significativa entre estas variáveis. Tal resultado, permite verificar que 

existem mais acidentes nos inquiridos com grau académico de licenciatura ou superior, 11 

em cada 40, uma percentagem de 28% seguido do grau académico até ao 12º ano, 6 em 23 

inquiridos, 26%. 

5.2. A Segurança e Higiene no Trabalho (SHT) nas Organizações – Questionário aos 

Liderados 

Considerando os objetivos desta dissertação: compreender o papel e analisar a 

influência da liderança em SHT dentro das organizações bem como mostrar a 

importância da formação específica do líder e as qualidades que devem estar presentes 

na função de líder e confirmar que a relação interpessoal e a comunicação entre o líder 

e liderados é um fator importante em SHT, agrupa-se a segunda parte do inquérito, por 

temas, de forma a avaliar em função dos objetivos definidos. 

5.2.1. Imagem da Organização e Gestão dos Conflitos  

A imagem da organização e a forma como esta gere os conflitos são temas importantes 

para definir uma instituição ao nível de SHT. 

No inquérito observou-se que os inquiridos avaliaram as suas organizações quanto à 

imagem com um valor médio de 4,05, mas na questão da gestão de conflitos o valor 

desce para 3,75. Tal resultado pode sugerir que as empresas trabalham a sua imagem 

de forma a transmitir confiança para o exterior, mas no que concerne à gestão de 

conflitos nota-se um decréscimo na pontuação dada pelos inquiridos (tabela 20). 

Tabela 20 - Imagem da Organização 

 A organização tem uma boa imagem no exterior, 

sendo aliciante para uma oportunidade de emprego 

A organização gere bem os 

conflitos de interesses 

N Válido 99 99 

Omisso 0 0 

Média 4,05 3,75 

 

 
Fonte: Questionário aos liderados 
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5.2.2. Aptidão para Comunicar 

Relativamente à aptidão de comunicar, esta variável foi avaliada pelos inquiridos com 

um valor médio de 3,78 e de 3,69, mostrando assim que existe alguma falta de formação 

das chefias para este tema. Conclui-se assim que nas organizações na perceção dos 

liderados não darão total importância à questão da comunicação como um fator 

importante no relacionamento entre líderes e liderados (tabela 21). 

Tabela 21 - Aptidão de Comunicar 

 

A gestão de topo tem uma 

boa aptidão para comunicar 

Os chefes de equipas têm uma 

boa aptidão para comunicar 

N 
Válido 99 99 

Omisso 0 0 

Média 3,78 3,69 

 

 

5.2.3. Métodos de Trabalho 

Considerando o valor médio obtido na análise da variável “métodos de trabalho” (valor 

médio de 4,26), conclui-se que os inquiridos são da opinião que estes são utilizados há 

muito tempo e que as ideias novas antes de serem implementadas nem sempre são 

testadas. Poderá ser um dos problemas das organizações o de colocar em prática novos 

métodos sem, no entanto, comprovar a eficácia dos mesmos; ou então manter métodos 

antigos em funcionamento sem que estes se adaptem às novas realidades, quer sejam 

de segurança ou de higiene (tabela 22). 

Tabela 22 - Métodos de Trabalho e Ideias Novas 

 

Na organização, os métodos de trabalho 

são utilizados há muito tempo sem que 

exista revisão dos mesmos 

As ideias novas e diferentes são sempre postas à 

prova de forma a garantir a segurança dos 

trabalhadores 

N 
Válido 99 99 

Omisso 0 0 

Média 4,26 3,79 

 

 

Fonte: Questionário aos Liderados 

Fonte: Questionário aos Liderados 
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5.2.4. Variáveis impactantes no sucesso da Organização 

Na questão da motivação financeira/social os inquiridos responderam um valor médio 

próximo dos 3,5; já na questão da informação sobre os riscos que está exposto no local 

de trabalho os inquiridos responderam praticamente com um valor médio de 3,94 e a nível 

das condições de higiene no local de trabalho estes já consideram que existe uma maior 

preocupação das organizações com um valor médio de 4,23 (Tabela 23).  

Tabela 23 - Motivação 

 
Existe uma boa motivação 
(financeira/social) face ao 

emprego dentro da organização 

Existem boas condições de 
higiene no local de trabalho 

Existe informação sobre os riscos 
que está exposto no local de trabalho 

N 
Válido 99 99 99 

Omisso 0 0 0 

Média 3,53 4,23 3,94 

 

 

Tendo por base os resultados obtidos, pode-se concluir que as empresas optam pela 

divulgação de informação sobre os riscos a que os funcionários estão expostos e criam 

condições de higiene no local de trabalho. Pode-se também assumir que ao colocarem a 

legislação em prática, evitam assim coimas relacionadas com as condições laborais.  

Relativamente às variáveis, “encorajamento à arrumação”, “reconhecimento” ou 

“projetos de mudança”, e “formação laboral”, observou-se pelos resultados obtidos 

(média abaixo dos 4,00) que ainda não há uma plena participação dos funcionários no 

que se refere ao planeamento e desenvolvimento dos projetos (tabela 24). 

Tabela 24 - Reconhecimento 

 
Os supervisores 

encorajam os 
colaboradores a 

serem arrumados 

Existe 
reconhecimento dos 

superiores quando os 
colaboradores fazem 

alguma coisa bem 

Os colaboradores são 
chamados a sugerir 

melhorias nas 
condições de 

segurança no trabalho 

Os colaboradores 
participam em 

projetos de 
mudança na 
organização 

Os colaboradores 
participam em 

ações de 
formação laboral 

N 

Válido 99 99 99 99 99 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 3,90 3,75 3,61 3,24 3,77 

 

 

Fonte: Questionário aos Liderados 

Fonte: Questionário aos Liderados 



 

  86 

 

A motivação não é só financeira e social mas também se revela na vertente do 

reconhecimento e participação, criando assim satisfação do trabalho.  

Ainda dentro da organização, e em resposta direta aos fatores ligados a SHT e as 

políticas de segurança, pode-se verificar que os inquiridos avaliam de forma positiva as 

organizações no que concerne às questões apresentadas na tabela 25.  

Tabela 25 - Políticas de Segurança 

 

As condições de 
segurança no 

local de trabalho 
são as 

recomendadas 
para o trabalho 

específico 

Dá-se 
rigorosa 

importância 
ao 

cumprimento 
de políticas 

de segurança 

Nos novos 
trabalhos, os 

colaboradores 
têm informação 

sobre os 
requisitos dos 

mesmos 

Existe 
informação 
sobre os 

riscos que 
está exposto 
no local de 

trabalho 

Existe disponibilidade 
de meios de segurança 

individuais, 
equipamentos de 

proteção individual 
(EPIs), para a 

prevenção 

O 
equipame
nto está 

geralmen
te bem 

adaptado 

Existe um 
conjunto de 

procedimento
s de 

segurança na 
organização 

N 
Válido 99 99 99 99 99 99 99 

Omisso 0 0 0 0 0 0 0 

Média 4,17 3,98 3,94 3,94 4,07 3,97 4,04 

 
 

Pode-se assim verificar que as normas existentes são consideradas no dia-a-dia laboral, 

de forma a reduzir os acidentes, colocando as empresas à disposição dos funcionários 

os meios e a informação necessária em termos de SHT. 

5.3. Perceção dos Liderados relativamente ao Líder na Organização – Questionário 

aos Liderados   

Na terceira parte do inquérito, a avaliação é direcionada para a liderança. A primeira 

questão assenta na forma como o líder se manifesta dentro da organização e 

observou-se um valor médio abaixo dos 4,00 o que permite depreender que os líderes 

ainda não lideram através do exemplo tal como a coerência entre as suas palavras e 

as ações não estão ainda em sintonia, o que pode significar que nem sempre são 

cumpridas as regras de SHT por parte da liderança.  

Nas questões de mudança, antecipação dos problemas e na situação de delegar 

competências, verificou-se que os valores ainda são mais baixos o que pode significar 

que, os liderados percecionam que os seus líderes apresentam uma certa relutância 

nestas áreas (tabela 26). 

Fonte: Questionário aos Liderados 
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Tabela 26 - Qualidades do Líder 

 
Lidera 

através do 
exemplo 

O líder 
demonstra 

coerência entre 
palavras e ação 

O Líder demonstra 
empenho no processo 

de mudança 

O líder antecipa os 
problemas, 

desenvolve planos 
com vista à sua 

resolução 

O Líder delega 
competências 

N 
Válido 99 99 99 99 99 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 3,88 3,78 3,65 3,70 3,57 

 

 
Outra variável avaliada é a aceitação de críticas e sugestões que pela média obtida 

permite depreender a resistência por parte das organizações ao envolvimento dos 

funcionários na estrutura da organização em si (tabela 27). 

Tabela 27 - Criticas e Sugestões 

 O Líder aceita críticas construtivas O Líder aceita sugestões de melhoria 

N 
Válido 99 99 

Omisso 0 0 

Média 3,70 3,64 

 

 

Relativamente à comunicação dos líderes e dos chefes de equipa, ou seja, a sua aptidão 

para comunicar foi colocada aos inquiridos e observou-se pela análise dos resultados 

(média abaixo dos 4) que a perceção sobre essa variável não é da concordância total, o 

que poderá indiciar uma dificuldade de relacionamento entre líder e liderados, 

indiferentemente o nível hierárquico (tabela 28). 

Tabela 28 - Aptidão para Comunicar 

 A gestão de topo tem uma boa 
aptidão para comunicar 

Os chefes de equipas têm uma 
boa aptidão para comunicar 

N Válido 99 99 

Omisso 0 0 

Média 3,78 3,69 

Amplitude 4 4 

 

 

Fonte: Questionário aos Liderados 

Fonte: Questionário aos Liderados 

Fonte: Questionário aos Liderados 
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Nesta parte do questionário, procurou-se analisar a dimensão motivação nomeadamente a 

perceção dos liderados em relação à motivação dos líderes no que concerne ao trabalho, ao 

encorajamento e confiança, o reconhecimento e adequação do tratamento dado às pessoas.  

Considerando o valor médio (abaixo dos 4,00), estas variáveis não estarão muito bem 

posicionadas, o que pode ser reflexo do problema de comunicação. As variáveis da 

motivação e do reconhecimento estão diretamente interligadas entre si, quando existe 

um baixo reconhecimento é natural que a motivação também tenha uma pontuação 

baixa, o que poderá traduzir-se na falta de formação por parte da liderança que é 

reforçado pela adequação do tratamento dado às pessoas, às necessidades e às 

situações em causa (tabela 29). 

Tabela 29 - Motivação 

 

O líder motiva as 
equipas de 

trabalho com vista 
a alcançarem os 

objetivos 

O Líder 
estimula a 

iniciativa das 
pessoas 

O Líder 
encoraja a 

confiança mútua 

O Líder 
reconhece e 
premeia os 

esforços 
individuais 

O Líder adequa o 
tratamento dado às 

pessoas, às 
necessidades e às 

situações em causa 

N 
Válido 99 99 99 99 99 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 3,61 3,41 3,48 3,60 3,71 

 

 
Para concluir a análise do questionário dos liderados, observou-se que a identificação 

do líder é marcante com um valor médio de 4,50. Porém, quando se trata de aferir 

a perceção dos liderados relativamente à proximidade entre o líder e o liderado o 

valor médio baixa para 3,92, e essa baixa evidenciou-se ainda mais no que se refere 

à perceção sobre as competências da liderança (tabela 30). 

Tabela 30 - Identificação e Competências do Líder 

 
Consigo identificar 

claramente o meu superior 
hierárquico 

O líder possui claras 
competências de 

liderança 

Existe proximidade entre 
o líder e o colaborador 

N 
Válido 99 99 99 

Omisso 0 0 0 

Média 4,56 3,76 3,92 

 

Fonte: Questionário aos Liderados 

Fonte: Questionário aos liderados 
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5.4. Questionário aos Líderes 

Com a aplicação deste questionário pretendeu-se aferir o grau de importância que os 

líderes dentro da organização atribuem a aspetos ligados à segurança e higiene no trabalho, 

como é o caso da motivação, reconhecimento, comunicação e métodos de trabalho. 

5.4.1. Tipo de Organização 

Analisando o questionário efetuado aos líderes observa-se que a maior participação dos 

inquiridos quanto ao tipo de organização foi do comércio por grosso e reparação de 

veículos com uma percentagem de 38,9%, seguida do sector da Agricultura e Construção 

com a mesma percentagem de 22,2% (tabela 31). 

Tabela 31 - Tipo de Organização - Lideres 

 Frequência Porcentagem 

Válido A - Agricultura 4 22,2 

C -Indústrias Transformadoras 3 16,7 

F - Construção 4 22,2 

G – Comércio por grosso; reparação de 

veículos 

7 38,9 

Total 18 100,0 

 

 

5.4.2. Dimensão da Organização 

No que concerne à dimensão da organização, obteve-se mais respostas para este estudo 

da parte das microempresas com 66,7% seguido das pequenas empresas com 22,2% 

(tabela 32). 

Tabela 32 - Dimensão da Organização - Lideres 

 Frequência Porcentagem 

Válido 

1 a 9 - Micro empresa 12 66,7 

10 a 49 - Pequena empresa 4 22,2 

50 a 249 - Média empresa 2 11,1 

Total 18 100,0 

 

 

Fonte: Questionário aos Líderes 
 

Fonte: Questionário aos Líderes 
 



http://web.spi.pt/GEMportugal2012/files/GEM_PORTUGAL_2012.pdf%20página%209
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5.4.7. Relação entre o número de acidentes sofridos e as caraterísticas da população – 

Questionário aos Líderes. 

Para testar a hipótese de independência entre as variáveis independentes género, 

dimensão da organização, tipo de organização e a variável dependente Acidentes 

nos últimos 2 anos, usou-se, mais uma vez, o teste de independência do Qui-

quadrado. 

Tabulação cruzada Género * Dimensão da Organização 

Neste caso pretendeu-se verificar se as variáveis Género e Dimensão da Organização 

estão associadas. 

Tabela 35 - Género versus Dimensão da Organização - Lideres 

 
1 a 9 - Micro 

empresa 

10 a 49 - 

Pequena 

empresa 

50 a 249 - 

Média empresa 
 

Género 
Feminino 1 4 0 5 

Masculino 11 0 2 13 

Total 12 4 2 18 

 
Tabela 36 - Teste qui-quadrado Género versus Dimensão da Organização - Lideres 

 Valor gl Significância Assintótica 

(Bilateral) 
Qui-quadrado de Pearson 13,431a 2 ,001 

Razão de verossimilhança 14,386 2 ,001 

Nº de Casos Válidos 18   

a. 5 células (83,3%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é ,56. 

 

Neste caso o p=0,001 com um valor abaixo dos 0,05 conclui-se desta forma que existe 

uma associação significativa entre estas variáveis. 

Em função destes resultados, verificou-se que 11 dos inquiridos são líderes do género 

masculino num total de 18 inquiridos. Pode-se desta forma concluir que os empresários das 

microempresas são fortemente do género masculino. 
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Tabulação cruzada Tipo de Organização * Acidentes ocorridos na Organização nos 

últimos 2 anos 

Neste caso pretendeu-se verificar se as variáveis Tipo de Organização e Acidentes estão 

associadas. 
 
Tabela 37 - Tipos de Organização versus Acidentes ocorridos nos últimos 2 anos - Lideres 

 

Acidentes ocorridos na organização nos 

últimos 2 anos Total 

0 2 5 

Tipo de 

Organização 

A - Agricultura 8 0 0 8 

C -Indústrias Transformadoras 3 1 2 6 

F - Construção 6 2 0 8 

G – Comércio por grosso; reparação de 

veículos 
12 2 0 14 

Total 29 5 2 36 

 

Tabela 38 - Teste qui-quadrado Tipo de Organização versus Acidentes nos últimos 2 anos - Lideres 

 Valor gl 
Significância Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 8,629a 6 ,196 

Razão de verossimilhança 7,844 6 ,250 

Nº de Casos Válidos 36   

a. 11 células (91,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem 

mínima esperada é ,17. 

 

Neste caso o p=0,196 com um valor acima dos 0,05 conclui-se desta forma que não existe 

uma associação significativa entre estas variáveis. 

Estes valores mostram que em função destes resultados nestas organizações é a 

indústria transformadora que tem sofrido mais acidentes, 3 em 6 empresas tem sofrido 

acidentes nos últimos 2 anos, confirmando assim a estatística da ACT26. 

                                                           
26 http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx 
consultada em 14/07/2017 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx
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Tabulação cruzada Acidentes ocorridos na Organização nos últimos 2 anos * Dimensão da 

Organização 

Neste caso pretendeu-se verificar se as variáveis Acidentes nos últimos 2 anos e 

Dimensão da Organização estão associadas. 
 
Tabela 39 - Acidentes nos últimos 2 anos versus Dimensão da Organização - Lideres 

 
Dimensão da Organização 

Total 
1 a 9 - 

Microempresa 
10 a 49 - Pequena 

empresa 
50 a 249 - 

Média empresa 

Acidentes ocorridos na 

organização nos últimos 

2 anos 

0 20 5 4 29 

1 2 1 0 3 

2 2 1 0 3 

5 0 1 0 1 

Total 24 8 4 36 

Tabela 40 - Teste qui-quadrado Acidentes nos últimos 2 anos versus Dimensão da Organização - Lideres 

 Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 4,600a 4 ,331 

Razão de verossimilhança 4,727 4 ,316 

Nº de Casos Válidos 36   

a. 8 células (88,9%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é ,11. 

 

Neste caso o p=0,331 com um valor acima dos 0,05 conclui-se desta forma que não existe 

uma associação significativa entre estas variáveis. 

Estes valores mostraram que em função destes resultados nestas organizações é as 

pequenas empresas que tem sofrido mais acidentes, 3 em cada 5 empresas tem sofrido 

acidentes nos últimos 2 anos o que é confirmado pela estatística da ACT27. 

                                                           
27 http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx 
consultada em 14/07/2017 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx
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5.5.  Líder na Organização – Questionário aos Líderes  

O segundo grupo de questões está focado na comunicação e o tipo de comunicação 

interna da organização e a sua importância nos relacionamentos com os colaboradores, 

bem como o clima organizacional, motivação e reconhecimento dos resultados 

individuais dos colaboradores. Pretendeu-se desta forma analisar a importância que os 

líderes dão a estes temas dentro da organização. 

Em relação ao segundo grupo de questões a líderes, estas foram agrupadas de forma a 

se poder olhar para um panorama mais geral. Considerando a primeira variável em 

análise, ou seja, a comunicação, verificou-se que os líderes concordam que a 

comunicação é importante dentro da organização com um valor médio de 4,89, 

decrescendo este valor no que concerne à comunicação não-verbal. No entanto todos 

concordam que a forma como se comunica está diretamente relacionada com a relação 

existente entre líderes e liderados (tabela 41). 

Tabela 41 - Comunicação - Lideres 

 

A comunicação 
interna é importante 

dentro da 
Organização 

Quando pensamos em comunicação, a 
linguagem não-verbal é valorizada na 

comunicação com os colaboradores (ex: 
colocação de mensagens escritas ou 

visuais sobre a segurança) 

A forma como se 
comunica desenvolve uma 

relação com os seus 
colaboradores 

N 

Válido 18 18 18 

Omisso 0 0 0 

Média 4,89 3,44 4,61 

 

 

Nas questões ligadas à satisfação/motivação dos colaboradores no local de trabalho, 

existe um consenso, tal como se pode verificar na tabela 45, com um valor médio de 

3,78, que o clima organizacional influencia a satisfação dos trabalhadores e de 4,50 

que promove a satisfação, sendo reforçado com um valor médio de 4,28 em que 

compensar os colaboradores pelos seus resultados ajuda-os a focarem-se nos 

resultados da empresa (tabela 42). 

Fonte: Questionário aos Líderes 
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Tabela 42 - Satisfação/Desmotivação - Lideres 

 

O clima 
organizacional 

influência a 
satisfação dos 
colaboradores 

O clima 
organizacional 

promove a 
satisfação no 

trabalho 

A desmotivação dos 
colaboradores é uma 

preocupação da 
organização 

Compensar os 
colaboradores pelos 

seus resultados ajuda-
os a focarem-se nos 

resultados da empresa 

N 

Válido 18 18 18 18 

Omisso 0 0 0 0 

Média 3,78 4,50 4,17 4,28 

 
 

Considerando algumas das variáveis que permitem aferir o exercício da liderança como 

“estar aberto a críticas”, o “delegar competências” e “influência da relação líder-

liderados nos resultados da organização”, os líderes inquiridos percecionam concordar 

que na sua liderança deverão estar abertos a críticas e que os resultados da organização 

podem ser influenciados pela relação líder/liderado. No entanto quando se fala em delegar 

responsabilidades às lideranças intermédias verificou-se uma concordância (valor médio 

abaixo dos 4,00) (tabela 43). 

Tabela 43 - Críticas - Lideres 

 
Numa organização é 

importante estar aberto 
a críticas construtivas 

A organização deve delegar 
competências e 

responsabilidades nas lideranças 
intermédias (Chefes de equipas) 

Os resultados da organização 
podem ser influenciados pela 

relação entre líderes e liderados 

N 

Válido 18 18 18 

Omisso 0 0 0 

Média 4,22 3,78 4,17 

 

 

5.6. Segurança e Higiene no Trabalho na Organização   –   Questionário aos 

Líderes 

O terceiro grupo de questões está mais focado em SHT, para se tentar perceber a 

importância que os líderes e as organizações que gerem atribuem a este tema em termos 

da sua gestão. As questões foram agrupadas para uma leitura mais fácil dos resultados e 

tendo em vista aos objetivos do estudo e hipóteses formuladas. Pela análise dos resultados 

do questionário, verificou-se que os líderes concordam com a relevância da existência de 

Fonte: Questionário aos Líderes 

Fonte: Questionário aos Líderes 
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procedimentos, programas e planos de emergência para a garantia e cumprimentos das 

práticas de SHT (tabela 44). 

Tabela 44 - Procedimentos e Programas - Lideres 

 Na organização existe um 
conjunto de 

procedimentos que reflete 
o comprometimento da 
organização com a SHT 

Existe um programa de 
riscos de prevenção de 

riscos profissionais 

Estão implementados 
planos de emergência 

N Válido 18 18 18 

Omisso 0 0 0 

Média 4,44 4,44 4,44 

 

 

Esta valorização é complementada com a disponibilização do plano de segurança e 

informação sobre os riscos a que estão expostos os trabalhadores, através de formação, 

equipamentos de proteção e fichas de segurança. Mas quando se analisa a participação 

dos trabalhadores nesta matéria (valor médio acima dos 4,00), nota-se que há uma 

menor concordância entre os respondentes em relação a esse tipo de colaboração, 

descendo o valor médio para 3,78 (tabela 45). 

Tabela 45 - Segurança - Lideres 

 

O plano de 
segurança é 

disponibilizado aos 
colaboradores 

Os colaboradores 
estão 

adequadamente 
informados sobre 
os riscos a que 
estão expostos 

Os colaboradores 
são consultados 
em matéria de 

SHT 

A organização 
forma os seus 

colaboradores no 
domínio da 

segurança e 
higiene no trabalho 
tendo em atenção o 
posto de trabalho 

A organização 
fornece os 

equipamentos 
de proteção 
individual de 
acordo com a 
avaliação de 

riscos 

As fichas de 
segurança são 
disponibilizadas 

aos 
colaboradores 

N 

Válido 18 18 18 18 18 18 

Omisso 0 0 0 0 0 0 

Média 4,56 4,00 3,78 4,00 4,78 4,44 

 

 
 

Constatou-se ainda pelos resultados dos inquéritos ao líder, que os mesmos 

percecionam positivamente que as organizações que gerem fazem uma distribuição 

de responsabilidades em matéria de SHT em todos os níveis da organização. Contudo, 

quando se fala de programas de promoção de saúde ou consultas além das 

Fonte: Questionário aos líderes 

Fonte: Questionário aos Líderes 
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obrigatórias por lei, conclui-se por uma manifesta menor concordância de opinião (o 

que significará que as organizações não têm qualquer outro plano complementar), 

como se pode analisar na tabela 46. 

Tabela 46 - Responsabilidades - Lideres 

 
Estão estabelecidas as 

responsabilidades em matéria de SHT, 
em todos os níveis da organização 

Existe um programa 
de promoção da 

saúde 

A organização promove além das 
consultas de medicina no trabalho 
outros exames complementares 

N 

Válido 18 18 18 

Omisso 0 0 0 

Média 4,44 3,00 2,33 

 

 

5.7. O Papel do Líder na Organização – Questionário aos Líderes 

Nesta quarta e última parte do questionário em que se fala dos estilos de liderança, 

relembra-se que existência de dois estilos distintos: um orientado para as tarefas, 

ou seja um modelo que poderá assumir caraterísticas de um estilo de liderança 

autocrática em que o líder está preocupado com o cumprimento das tarefas não 

tendo em consideração as pessoas envolvidas; e o outro mais direcionado para as 

pessoas, apresentando uma liderança baseada na habilidade de gerir os 

relacionamentos de forma a conseguir obter o melhor rendimento de cada elemento 

da equipe. Pode ainda referir-se um modelo misto (abordagem contingencial ou 

enquadrando-se nas abordagens emergentes, dentro da perspetiva 

transformacional), no qual os líderes escolhem o seu estilo dependendo das 

situações, tarefas/pessoas, de forma a conseguirem obter os melhores resultados 

sem colocar em causa as pessoas.  

Neste estudo verificou-se que os inquiridos admitem posicionar-se entre um líder que 

tem um estilo orientada para as tarefas (44,4%) ou entre ambos os estilos. (44,4%). 

Apenas 11,1% dos inquiridos consideraram ter um estilo de liderança orientada para as 

pessoas (tabela 47). 

 

Fonte: Questionário aos Líderes 
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Tabela 47 - Estilo - Lideres 

Considera-se um líder com o estilo: 
 Frequência Percentagem 

Válido Ambos os estilos, depende da situação 8 44,4 

Liderança orientada para as pessoas 2 11,1 

Liderança orientada para as tarefas 8 44,4 

Total 18 100,0 

 

 
Em relação às habilidades percecionadas como relevantes no líder, observou-se que 44,4% 

dos líderes consideram importante saber comunicar e 38,9% dos inquiridos valorizaram a 

capacidade de exercer a influência nos colaboradores. Acresce ainda que 16,7% dos 

inquiridos valorizaram a importância de ganhar confiança dos trabalhadores (tabela 48). 

Tabela 48 - Influência - Lideres 

Para um líder é importante: 

 Frequência Percentagem 

Válido Exercer influência nos colaboradores 7 38,9 

Ganhar confiança dos colaboradores 3 16,7 

Saber comunicar 8 44,4 

Total 18 100,0 

 
 
 

Nas últimas questões relativas à forma de liderar, há uma generalização da opinião de 

concordância relativamente à importância de certos aspetos, como o liderar pelo exemplo, 

desenvolver planos por antecipação, delegar competências e ter acima de tudo confiança 

nos liderados são aspetos importantes dentro da organização (tabela 49). 

Tabela 49 - Líder Exemplo 

 
É importante 

liderar através 
do exemplo 

Um líder deve desenvolver 
planos para antecipar problemas 

nas pessoas que lidera 

É importante o 
líder delegar 

competências 

Para o líder é importante 
ter confiança nos 

liderados 

N 
Válido 18 18 18 18 

Omisso 0 0 0 0 

Média 4,44 4,22 4,22 4,78 

  Fonte: Autoria própria Fonte: Questionário aos Líderes 

Fonte: Questionário aos Líderes 

Fonte: Questionário aos Líderes 
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Capítulo VI 

6. Análise e Discussão de Resultados 

Para apresentar os resultados obtidos, confrontá-los com as opiniões dos autores e 

resultados empíricos que deram suporte ao enquadramento teórico e ainda para concluir 

se os objetivos foram atingidos, elaborou-se de forma detalhada e concreta esta 

abordagem e discussão de dados. 

Relembrando os objetivos desta pesquisa, pode afirmar-se que o propósito desta foi 

compreender o papel da liderança na segurança e higiene no trabalho dentro das 

organizações; analisar a influência da liderança na SHT e compreender o papel da 

liderança nas chefias de equipas de trabalho. Em termos específicos, o que se 

ambicionou concretizar foram os seguintes objetivos: 

 Compreender a perceção dos colaboradores acerca da importância da SHT nas 

empresas. 

 Mostrar a importância das qualidades que devem estar presentes na função de 

líder na SHT; 

 Analisar a perceção da importância atribuída à motivação dos colaboradores para 

a eficácia dos programas de SHT nas empresas; 

 Compreender a relevância da comunicação e das relações interpessoais entre o 

líder e os liderados e a eficácia da SHT; 

 Identificar o estilo de liderança percecionado como eficaz para a SHT na 

empresa. 

Tendo sempre presente a questão de partida deste trabalho: “Qual o impacto da 

liderança em questões de Segurança e Higiene no Trabalho?” 

Como já foi amplamente referido, a amostra em estudo incidiu sobre as microempresas, 

pequenas empresas e médias empresas dentro dos CAEs selecionados: Construção, 

Indústrias transformadoras, Agricultura e Comércio por grosso e a retalho por serem, 
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segundo dados da ACT28 (2014-2017), as empresas com mais sinistros de trabalho. Esta 

investigação parte do cruzamento de dois inquéritos que foram efetuados a Líderes e 

Liderados. 

6.1. Caraterísticas Sociodemográficas das Organizações e dos Inquiridos 

Durante a realização desta investigação foram levantadas algumas hipóteses que 

permitiram desenvolver este trabalho e que consideraram algumas variáveis 

sociodemográficas que permitiram caraterizar a população alvo inquirida, ou seja, os 

colaboradores (líderes e liderados) e as respetivas organizações/setores (cf. Capítulo V). 

6.1.1. Tipo e Dimensão da Organização e Acidentes de Trabalho 

Uma das hipóteses colocadas consistiu em: “Existe relação estatisticamente 

significativa entre o tipo e a dimensão da organização dos sujeitos da amostra e os 

acidentes de trabalho na organização.”  

Da análise dos resultados dos inquéritos, concluiu-se que há divergências relativamente 

aos dados divulgados no site da ACT29. De facto, constatou-se que é nas indústrias de 

transformação onde ocorrem mais acidentes, seguidas do comércio por grosso. Segundo 

a ACT (dados de 2017) foram as empresas ligadas às indústrias de transformação, 

seguidas das empresas ligadas à construção, as que mais sofreram acidentes de trabalho. 

No que respeita à dimensão, constatou-se através dos resultados do inquérito que são 

nas médias empresas seguido das microempresas onde ocorrem mais acidentes, 

observação que não é novamente corroborado pelas estatísticas da ACT (dados de 2017) 

que destacam maiores ocorrências nas pequenas empresas seguidas das microempresas. 

                                                           
28 http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoGraves.aspx 
consultado em 18/07/2017 
29 http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoGraves.aspx 
consultado em 18/07/2017 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoGraves.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoGraves.aspx
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6.1.2. Habilitações Académicas e Acidentes de Trabalho 

A segunda hipótese colocada consistiu em: “Existe relação estatisticamente 

significativa entre as habilitações académicas/formação dos líderes e os acidentes 

de trabalho na organização.”  

Através das conclusões deste estudo, observou-se que são as pessoas detentoras de 

licenciatura ou mais qualificação que apresentam o maior índice de sinistralidade 

seguidas das que possuem até ao 12º ano (cf. tabela 18, Capítulo V). 

Nas estatísticas da ACT observa-se novamente uma constatação diferente, 

verificando-se que ocorrem mais acidentes com categorias que exigem menos 

qualificação, isto é: operários, artificies e trabalhadores similares; operadores de 

instalações e máquinas; trabalhadores de montagem e nos trabalhadores não 

qualificados. A partir do exposto pode perceber-se que se refere a trabalhadores com 

baixa qualificação académica.  

Esta constatação pode eventualmente sugerir que nem todos os sinistro são declarados 

à ACT, pelas razões que se apresentou na conclusão final, de entre elas, trabalhadores 

ilegais, sinistros sem gravidade, sem dias perdidos. 

6.1.3. Género e Acidentes de Trabalho na Organização 

A terceira hipótese consistiu em: “Existe relação estatisticamente significativa 

entre o género dos sujeitos da amostra e os acidentes de trabalho na organização.”   

Os resultados dos inquéritos permitem observar que é o género feminino que apresentou 

maior sinistralidade. Tal conclusão não é corroborada pelas estatísticas da ACT (2017), 

na medida em que, ao contrário desses resultados, referem o género masculino como o 

detentor de mais acidentes. 

Para além disso, a maioria dos acidentes constatados nos inquéritos são “sem dias 

perdidos” (cf. tabela 7, capítulo V) o que pode sugerir que existam acidentes que não 

sejam declarados à ACT. 
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Já Oliveira e Pires (2010:27-33) colocava em causa os dados estatísticos existentes, 

apresentando uma divergência de dados entre os dados apresentados pela ACT e os 

dados apresentados pelo GEP30. 

6.1.4. Cargo Exercido e Acidentes de Trabalho na Organização 

A quarta hipótese que foi colocada assentou na seguinte afirmação: “Existe relação 

estatisticamente significativa entre a idade dos sujeitos da amostra e os acidentes 

de trabalho na organização.”   

Considerando os resultados do inquérito, pode referir-se que há concordância entre os 

resultados obtidos e as estatísticas da ACT (2017) confirmando que é com mais de 45 anos 

o escalão etário em se verificou um maior número de sinistros. (cf. tabela 10, capítulo V).  

Assim, e em função dos resultados obtidos, pode depreender-se a importância da idade 

uma variável influente na ocorrência de acidentes. Pode-se colocar a hipótese que tal 

situação esteja em parte relacionada com a falta de formação desta faixa etária, 

considerando que existe uma evolução constante nos métodos de trabalho, a introdução de 

novas tecnologias e de novos equipamentos de proteção. Esta conclusão pode ser suportada 

pela perspetiva de que “O envelhecimento geralmente associa-se a uma diminuição das 

capacidades aeróbica, muscular, termoregulatória e cognitiva; o que poderá alterar a 

capacidade de trabalho. Pode surgir ainda perda de audição (quer pelo envelhecimento do 

ouvido, quer pela exposição mais prolongada ao ruído) e de visão (sobretudo ao perto). 

Contudo, o envelhecimento global também depende de variáveis individuais (como 

antecedentes patológicos, personalidade e genética).”31  

6.1.5. Tempo de Serviço e Acidentes de Trabalho na Organização 

A última hipótese colocada consistiu em: “Existe relação estatisticamente 

significativa entre o tempo de serviço dos sujeitos da amostra e os acidentes de 

trabalho na organização.”   

                                                           
30 
http://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/383402/Relat%C3%B3rio+Estat%C3%ADstico+Anual+2016_.pdf/f27
6bae0-d128-43b5-8558-cdb410249fd2 consultado em 18/07/2017 
31 http://www.rpso.pt/saude-ocupacional-aplicada-trabalhadores-menos-jovens/ consultado em 18/07/2017 

http://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/383402/Relat%C3%B3rio+Estat%C3%ADstico+Anual+2016_.pdf/f276bae0-d128-43b5-8558-cdb410249fd2
http://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/383402/Relat%C3%B3rio+Estat%C3%ADstico+Anual+2016_.pdf/f276bae0-d128-43b5-8558-cdb410249fd2
http://www.rpso.pt/saude-ocupacional-aplicada-trabalhadores-menos-jovens/
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Relativamente a esta hipótese, observou-se que são os inquiridos com menos de 1 ano 

de serviço que contabilizaram um maior número de acidentes (cf. tabela 16, capítulo 

V), e que esta percentagem de acidentes diminui à medida que aumentam o número de 

anos de trabalho.  

Neste estudo concreto pôde aferir-se que a experiência é um fator importante para a 

redução da sinistralidade laboral. “As perceções de riscos no trabalho caracterizam-se 

pela incorporação da multiplicidade de saberes adquiridos no quotidiano laboral, 

partilhados e construídos socialmente, podendo ser mutáveis ao longo do tempo, 

estando também dependentes das situações onde se desenvolve o trabalho, bem como 

das suas condicionantes externas.” (Areosa, 2012:60), outro autor refere qua a 

experiência do trabalhador é de suma importância para o conhecimento profundo sobre 

os perigos e riscos. (Pacheco, 2012). 

Em contradição com estas conclusões, pode-se encontrar vários textos refutando que os 

trabalhadores mais velhos e mais experientes podem sentir menos necessidade de recorrer 

ao uso das proteções individuais (EPI) ou coletivas (EPC) (Areosa e Dwyer,2010), noutro 

estudo ainda que “A exposição continuada a determinados tipos de risco tende a ter como 

efeito a diminuição ou a subavaliação da sua perceção” (Lima, 2005:220). 

Concluí-se desta forma que existem estudos contraditórios e que cada situação é uma 

situação diferente, onde o fator humano está presente e determina a tomada de 

decisões por parte do trabalhador.  

6.2. A importância da SHT e o papel da liderança nas equipas e organizações – perceção 

global dos colaboradores (líderes e liderados) 

Toda esta investigação assentou na necessidade de compreender a influência da 

liderança na segurança e higiene no trabalho no seio das equipas e das organizações.  

Foi intenção subjacente a todo este estudo, o aferir do papel que a liderança pode ter 

na construção de um ambiente no que concerne à segurança e higiene no trabalho. 

Após análise cuidada e detalhada, fruto da pesquisa teórica e dos resultados dos 

questionários, pode concluir-se que qualquer organização deve à partida ter na sua 
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missão, visão e valores uma mensagem importante em termos de SHT de forma que 

garanta a importância deste tema dentro da organização.  

Sendo que, como é sabido, todas as organizações são constituídas por pessoas, são estas 

que dão “vida” e fazem acontecer, que promovem e influenciam os resultados e que 

são imprescindíveis para o sucesso. 

De acordo com o exposto é importante uma organização ter informação das pessoas, ter 

em linha de conta a importância do bem-estar das mesmas, e para tal deve ter uma atitude 

de reconhecimento e valorização destas através da motivação, condições de trabalho mais 

adequados e sem descurar, sempre que seja possível, as suas necessidades individuais. 

Nesse sentido, foram pertinentes, as questões colocadas aos liderados sobre a imagem da 

organização no exterior e ainda se esta gere bem os conflitos de interesse (cf. tabela 20, 

capítulo V), porque a partir dos resultados obtidos, afere-se a forma como estes 

percecionam os seus líderes dentro das organizações. Considerando os dados, constatou-se 

que existe uma opinião concordante de que a empresa é percecionada com uma boa 

imagem e que há uma boa capacidade da organização em gerir bem o conflito de interesses 

o que permite depreender, neste estudo em concreto, que as organizações poderão estar 

a valorizar aspetos ao nível da responsabilidade social e da comunicação externa. 

Segundo a OSHA32, os líderes “estão em posição de evitar acidentes e problemas de 

saúde no local de trabalho” 

Neste estudo em concreto, e no que respeita ao papel do líder e a sua intervenção na 

organização em contexto das políticas de segurança, (cf. tabela 25, capítulo V), 

observou-se que os liderados consideram que as organizações respeitam as condições 

de segurança recomendadas no local de trabalho, e que as mesmas dão rigorosa 

importância ao cumprimento das políticas de segurança. As organizações também 

fornecem informação sobre os requisitos de novos trabalhos e sobre os riscos a que os 

trabalhadores estão expostos, sendo disponibilizados meios de segurança e o 

equipamento adaptado ao trabalho a desenvolver. Para além do referido, as 

organizações ainda comportam um conjunto de procedimentos de segurança. 

                                                           
32 https://osha.europa.eu/pt/themes/leadership-and-worker-participation consultado em 11/07/2017 

https://osha.europa.eu/pt/themes/leadership-and-worker-participation
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Pode concluir-se, nesta investigação, que as organizações e quem faz a sua gestão e 

liderança (formal) dão importância a estes fatores de segurança. 

Referindo-se à questão dos procedimentos, (cf. tabela 44, capítulo V), e na opinião os 

líderes inquiridos, estes consideraram que existe um conjunto de procedimentos que 

fazem a organização assumir um comprometimento ao nível de SHT e que está 

implementado um programa de riscos de prevenção e planos de emergência na 

organização. Consideraram ainda os líderes, que os colaboradores têm acesso ao plano 

de segurança e que estão adequadamente informados sobre os riscos a que estão 

expostos, sendo ministrada formação no domínio de SHT, distribuído equipamento de 

proteção individual e fichas de segurança. No que se refere à participação dos 

colaboradores em matéria de SHT, verificou-se ainda dificuldades por parte dos líderes 

e das organizações em aceitarem este facto. 

Na questão de responsabilidades em SHT, consideraram os líderes que as mesmas estão 

estabelecidas em todos os níveis da organização. No entanto e a nível da organização, 

a responsabilidade da existência de um programa de promoção de saúde, além das 

consultas de medicina no trabalho ou outros exames complementares, a opinião é que 

a organização não se compromete nestas questões. 

A qualidade das condições de trabalho é um dos fatores fundamentais para o sucesso de 

uma organização. Nesse âmbito, a melhoria da produtividade e da competitividade das 

organizações passa, necessariamente, por uma intervenção no sentido da melhoria das 

condições de trabalho. Nesse sentido a gestão da segurança e higiene no trabalho, tendo 

em conta que havendo uma boa gestão esta traz vantagens no âmbito geral de gestão 

organizacional, conceito reiterado pela Agência Europeia da Segurança e Saúde no 

Trabalho, passa pela aplicação da legislação existente e adaptar o trabalho ao homem 

de forma a reduzir a sinistralidade laboral. 

Na perspetiva dos liderados as condições de segurança no local de trabalho são as 

recomendadas, existindo dessa forma um cuidado da parte das organizações para 

garantirem a execução das tarefas com sucesso. 
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As políticas de segurança, a informação sobre os riscos a que estão expostos no local de 

trabalho bem como a disponibilização de meio de segurança são, por parte dos 

liderados, considerados bons. 

Pode-se deduzir através dos resultados dos questionários, e relativo a estas empresas 

em estudo, que os colaboradores (liderados) têm uma perceção de que as suas 

organizações valorizam a questão da segurança. 

Na perspetiva do líder, o comprometimento da organização com a SHT é valorizada 

tendo em conta a segurança dos trabalhadores através de procedimentos, programas e 

planos de emergência. A organização disponibiliza esses meios, (procedimentos, planos 

e programas), aos trabalhadores. No entanto, os líderes reconhecem que nas questões 

que não são impostas pela legislação, programas de promoção da saúde e de outros 

exames complementares, as organizações não valorizam de forma tão evidente. 

A formação é aqui uma questão importante. No que respeita a este ponto, talvez exista 

alguma confusão entre o dar informação e dar formação, porque verificou-se que as 

organizações, apesar da Lei nº. 102/2009 de 10 de Setembro no seu art. 15º que “O 

empregador deve, nomeadamente, assegurar ao trabalhador condições de segurança e 

saúde em todos os aspetos do seu trabalho.”33 Interpretar apenas a questão da 

informação e os equipamentos de proteção em detrimento das atividades de prevenção 

da formação. 

Outra questão importante é a necessária participação dos trabalhadores no que respeita 

às questões de SHT, não só porque a consulta aos trabalhadores permitirá alertá-los 

para estas matérias, tornando-os um elemento ativo e cooperante no processo, bem 

como proporcionar a sua contribuição se realize em termos das tomadas de decisão34 

responsabilizando-os também nas consequências da realização das tarefas. Pode-se 

nesse sentido afirmar que “Uma das chaves para a boa liderança na SST é conseguir a 

                                                           
33 http://www.act.gov.pt/(pt-
pt)/areasprincipais/empregadores/deveresobrigacoes/paginas/organizacaosstempresa.aspx consultado em 
19/07/2017 
34 http://www.act.gov.pt/(pt-
PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20em
presas.PDF consultado em 19/07/2017 

http://www.act.gov.pt/(pt-pt)/areasprincipais/empregadores/deveresobrigacoes/paginas/organizacaosstempresa.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-pt)/areasprincipais/empregadores/deveresobrigacoes/paginas/organizacaosstempresa.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF
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participação dos trabalhadores. As entidades patronais têm o dever legal de consultar 

os trabalhadores sobre questões de segurança e saúde. Contudo, ir além dos requisitos 

mínimos traz benefícios. A gestão da SST terá mais probabilidades de ter sucesso se 

incentivar a participação ativa dos trabalhadores e estabelecer um diálogo entre estes 

e os quadros de chefia.”35 

6.3. Qualidades na Função de Líder e SHT 

Quando se fala das qualidades essenciais na função de líder atendem-se efetivamente a 

todas as qualidades, sejam estas as de ordem mais técnica ou as interpessoais, onde se 

analisa a capacidade deste se relacionar com os liderados. 

Questionando as qualidades do líder, observou-se neste estudo que, na opinião dos 

liderados, os líderes ainda não lideram através do exemplo, (cf. tabela 26, capítulo V), 

e que ainda não demonstram por completo coerência entre as suas palavras e a ação. 

Na questão do empenho nos processos de mudança verificou-se que, na opinião dos 

liderados, os líderes não estão abertos à mesma e, não antecipam planos com vista à 

resolução e antecipação dos problemas e nem delegam competências. 

Na ótica dos líderes inquiridos, estes mostram-se abertos a críticas construtivas, (cf. 

tabela 43, capítulo V), e concordaram que os resultados da organização podem ser 

influenciados pela relação entre líderes e liderados, sendo mais reticentes na questão 

de delegar competências e responsabilidades. 

É deveras fundamental para a rentabilidade de uma organização e bem-estar e 

qualidade de vida das pessoas que nela laboram, independentemente do cargo que estas 

desempenhem, a existência de um líder com formação específica em SHT. A OSHA a 

este propósito ressalta que “uma liderança ineficaz ou inexistente em matéria de SST 

pode conduzir a acidentes ou mesmo mortes” sendo por isso importante ministrar 

formação a todos os dirigentes em matéria de segurança e saúde no sentido de promover 

uma maior sensibilização para o valor de SHT. A formação dos líderes é importante para 

que estes possam ser exemplos dentro da organização. 

                                                           
35 https://osha.europa.eu/pt/themes/leadership-and-worker-participation consultado em 19/07/2017 

https://osha.europa.eu/pt/themes/leadership-and-worker-participation
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A necessidade de formação em SHT resulta da elevada incidência da sinistralidade 

laboral e da necessidade de serem cumpridas as disposições legais atualmente em vigor 

em matéria de SHT. Esta formação deve ser assumida como um instrumento 

fundamental, quer para o desenvolvimento da organização, quer para a motivação dos 

trabalhadores através de uma abordagem que preconize uma filosofia de construção de 

cultura de prevenção. Como se pode verificar no estudo da APED (Associação Portuguesa 

de Empresas de Distribuição)36, verificou-se no ano de 2014 um ponto de viragem na 

sinistralidade no setor da distribuição. Para isso a formação e a prevenção entrou na 

rotina de operações da generalidade das empresas do setor, apoiado com um 

investimento na aquisição de equipamentos e intervenções técnicas em instalações para 

a melhoria das condições de trabalho. 

Consciente desta mais-valia e para minimizar a falta de informação/formação sobre 

SHT, a ACT divulgou um manual intitulado “Segurança e saúde do trabalho - Guia para 

micro, pequenas e médias empresas”37 que pretende reforçar a importância da 

formação aos líderes principalmente nas microempresas. 

Importa reforçar a ideia de que um líder é alguém que se destaca no seio de um grupo, 

que é detentor de competências que o enaltecem perante os outros e que possibilitem 

que este se afirme e demarque da maioria, sendo depois seguido pelos demais. No 

entendimento de Cunha e al. (2007:332), a liderança é “a capacidade de um individuo 

para influenciar, motivar e habilitar outros a contribuírem para a eficácia e sucesso 

das organizações de que são membros”. 

Ao líder podem ser associadas três habilidades distintas que são: a habilidade humana, 

a habilidade técnica e a habilidade conceitual. Entende-se por habilidade humana a 

capacidade que o líder tem de trabalhar de forma eficaz com as pessoas de forma 

individualizada ou em equipa. Por habilidade técnica, entende-se, a capacidade do líder 

de conhecer qualquer tipo de processo ou técnica. Em último, entende-se por habilidade 

                                                           
36 http://observador.pt/2017/05/26/tolerancia-zero-para-os-acidentes-de-trabalho/ consultado em 11/07/2017 
37 http://www.act.gov.pt/(pt-
PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20em
presas.PDF consultado em 11/07/2017 

http://observador.pt/2017/05/26/tolerancia-zero-para-os-acidentes-de-trabalho/
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF
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conceitual, a capacidade do líder de criar modelos, estratégias e estruturas, para uma 

melhor organização da empresa, na sua multiplicidade de tarefas. 

Um líder deve ter como qualidade a assertividade porque esta é um caminho para uma 

boa autoestima, e pessoas que agem com confiança e seguras de si conquistam e 

simultaneamente respeitam os outros e isso faz com que estes se sintam bem e sejam 

mais produtivos e estejam mais motivados nas suas tarefas no seio da organização. 

6.4. Importância atribuída à motivação dos colaboradores para a eficácia dos programas 

de SHT nas empresas 

Todo o colaborador de uma organização necessita de motivação para desenvolver um 

trabalho com mais eficiência e eficácia e indo de encontro aos princípios da 

qualidade de vida no trabalho. Face a isto, concluiu-se através dos resultados do 

inquérito aos liderados, que é de sua opinião que há empenhamento das organizações 

relativamente às condições de higiene no local de trabalho, (cf. tabela 26, capítulo 

V), e que existe informação sobre os riscos a que estão expostos no local de trabalho. 

No entanto, e no que concerne ao nível financeiro/social, parece que os inquiridos 

concordaram menos positivamente em relação a esse item, o que pode demonstrar 

que as organizações ainda não aceitam discutir esta temática. 

Verificou-se ainda, e na perspetiva dos liderados, que os mesmos consideraram que 

poderia existir mais reconhecimento pelos seus superiores e da organização dos bons 

resultados individuais e uma concordância de opinião ainda mais baixa quando se trata 

de serem chamados para sugerir melhorias ou participar em projetos de mudança. Na 

questão da formação laboral, e face a uma menor concordância de opinião 

relativamente a este item, pode-se depreender que ainda não existe uma total abertura 

das organizações para que os colaboradores participem nas formações, (cf. tabela 24, 

capítulo V). 

Considerando a teoria das necessidades de Maslow, (cf. capítulo II), nem todas as 

necessidades apresentam a mesma força e que a sua emergência obedece a prioridades. 

Na base desta encontram-se as necessidades fisiológicas, seguindo-se as necessidades 

de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima, e no cimo da pirâmide a 
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necessidade de auto-realização. Nos resultados obtidos nas questões anteriores, 

verificou-se que no que respeita às duas primeiras necessidades, fisiológicas e 

segurança, nomeadamente ao nível das condições de segurança no trabalho, os 

inquiridos consideraram positiva a ação das organizações.  

Para as organizações, é extremamente importante que os recursos humanos estejam 

motivados para executarem as suas tarefas de forma eficiente e eficaz beneficiando 

ambas as partes. Desta forma as organizações atingem bons resultados e os recursos 

humanos sentem-se realizados e recompensados. Nesta perspetiva é importante para as 

organizações conhecerem o perfil motivacional do trabalhador de forma a criar 

programas diferenciados de motivação dentro da organização. 

Considerando a perceção dos liderados relativamente à capacidade do líder motivar a 

sua equipa, obteve-se também alguns resultados sobre os quais agora se tecerá uma 

análise. 

Observou-se, assim, e de acordo com a opinião dos liderados, (cf. tabela 32, capítulo V, 

que o líder ainda não motiva de forma sistemática as equipas com vista a alcançarem 

os objetivos, nem estimula muito a iniciativa das pessoas ou a confiança mútua. Parece 

que o reconhecimento dos esforços individuais ainda não está enraizado de forma 

evidenciada, na cultura dos líderes.  

Pretendeu-se com os dados obtidos e a respetiva reflexão, aferir a relevância atribuída 

à motivação na cultura organizacional da empresa e no exercício de liderança, podendo 

também tal constituir elementos a destacar numa liderança eficaz. A motivação e o 

reconhecimento são aspetos importantes e constituem trunfos importantes para a 

organização se os líderes os utilizarem. 

Considerando a perspetiva do líder relativamente às práticas de motivação na organização, 

os mesmos consideram que o clima organizacional não é relevante na questão da influência 

e satisfação dos colaboradores mas promove a satisfação no trabalho. Esta conclusão pode-

se compreender pela definição de Chiavenato, (2010), que a este propósito refere que o 

clima pode ser visto como os sentimentos que os indivíduos têm e a maneira como eles 

interagem entre si, com os clientes ou elementos externos. Estes sentimentos manifestados 
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podem estar voltados ainda a estados de satisfação ou insatisfação dos colaboradores, o 

que repercute, mais uma vez, na sua produtividade e na sua perceção sobre a organização. 

O mais importante é que seja dado a devida importância ao clima organizacional, 

principalmente porque, ele influencia predominantemente a motivação dos indivíduos que 

trabalham na organização. 

A desmotivação dos colaboradores é outra preocupação que os líderes concordaram que 

é de valorizar na organização, considerando que se as organizações compensarem os 

colaboradores pelos seus resultados, estes focam-se mais nos objetivos da empresa. 

Ainda e com base nos resultados do estudo empírico, e no que respeita à 

satisfação/motivação dos colaboradores no local de trabalho, quando o clima 

organizacional promove a satisfação dos trabalhadores e estes são compensados pelo 

seu trabalho, faz com que os colaboradores, estejam mais satisfeitos e sensíveis aos 

resultados da empresa. 

6.5. Importância da Relação Interpessoal e da Comunicação Líder   –   Liderado e a SHT 

Para ser eficiente e eficaz, o líder deve possuir e continuamente desenvolver várias 

aptidões essenciais. Uma das aptidões importantes dentro de uma organização é a 

comunicação. Para (Berg, 2013), a comunicação é o canal através do qual são gerados 

os relacionamentos e um líder passa 75% do seu tempo a comunicar, (conversar, 

telefonar, escrever relatórios, enviar emails, ou administrar conflitos). A comunicação 

interpessoal é a capacidade do indivíduo de saber comunicar, de dialogar e de entender 

os outros bem como de se fazer entender, um bom líder deverá ser um “mestre” nestes 

requisitos. 

Mais uma vez tendo por base os resultados do questionário, há uma concordância mais 

evidente na opinião dos liderados que os seus líderes, a gestão de topo e as chefias não 

conseguem ter uma boa aptidão para comunicar, (cf. tabela 21, capítulo V). 

Considerando a opinião dos líderes inquiridos, estes valorizaram a comunicação como 

um fator importante dentro da organização concordando que esta desenvolve as 

relações com os colaboradores, (cf. tabela 41, capítulo V). 
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Apesar dos líderes na sua maioria, ter concordado pela importância da comunicação, os 

mesmos são da opinião que o tipo de comunicação como está a ser utilizada ainda não 

tem resultados de sucesso perante a organização. 

Existem vários fatores que impedem uma boa comunicação tais como a falta de 

encorajamento, o estímulo, o reconhecimento dos esforços individuais ou coletivos ou 

ainda o tratamento dado às pessoas, sendo estas barreiras para a comunicação e 

constituem obstáculos ao sucesso da missão da organização, ou seja, de reduzir a 

sinistralidade dos funcionários. 

Peter Drucker (2004:135) afirma que “Setenta por cento de todos os problemas 

administrativos resultam da ineficácia da comunicação” e, muitos destes problemas se 

devem aos líderes que possuem uma comunicação ineficaz, pois no processo da 

comunicação sabe-se que o resultado obtido é de responsabilidade exclusiva daquele 

que emite uma mensagem. Sem comunicação não existe liderança. 

Como foi dito, no seio de uma organização é muito importante a comunicação assim 

como a relação interpessoal que se estabelece entre líderes e liderados que fazem parte 

da mesma. Neste estudo, e após a análise dos resultados, verificou-se a existência de 

uma divergência sobre este tema, em que os líderes consideram que comunicar é 

importante mas que na prática isso não se espelha nas suas ações, o que se apercebe 

através da análise dos questionários feitos aos liderados. Pode depreender-se que, pode 

haver aqui, falta de formação na área da comunicação. 

6.6. Estilo de Liderança Eficaz para a SHT na Empresa 

Através do presente estudo, pretendeu-se aferir também as caraterísticas prementes 

no líder de forma a identificar o estilo de liderança percecionado como eficaz para a 

HST na empresa. Considerou-se nessa análise e reflexão, e novamente, a perceção dos 

liderados e dos próprios líderes dentro das organizações inquiridas. 

De uma maneira geral, os liderados referiram que conseguem identificar que existe uma 

proximidade entre o líder e o colaborador. Porém, há uma concordância mais baixa 

relativamente a que o seu líder possui claras competências de liderança e que está 

aberto a críticas construtivas ou sugestões de melhorias. 
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Na visão dos líderes, estes concordaram que é importante que no exercício da sua 

liderança estejam abertos a críticas e sugestões dos liderados e ainda que os resultados 

da organização podem ser influenciados pela relação existente entre o líder e os 

liderados. 

Neste estudo verificou-se que os inquiridos admitiu posicionar-se, em igual 

percentagem, entre o líder orientado para as tarefas e o líder estilo misto. (44,4%). 

Apenas 11,1% dos inquiridos consideraram ter um estilo de liderança orientado para as 

pessoas, (cf. tabela 47, capítulo V). No presente estudo, e tendo em linha de conta 

algumas respostas dos liderados, pode perceber-se que estes consideraram, que os seus 

líderes tinham um fraco reconhecimento dos seus esforços individuais, sendo pouco 

motivados ou estimulados por estes, o que acontece também no tratamento adequado 

às pessoas (cf. Tabela 29, capítulo V).  

Este estilo de liderança mais orientado para as tarefas, implica que os líderes estejam 

menos focados nas pessoas, valorizando-se as tarefas a ser realizadas num determinado 

prazo, mesmo que isso obrigue a um trabalho de maior esforço, a um horário 

sobrecarregado com horas extraordinárias. Muitos dos funcionários ajudam a valorizar 

essa liderança ao darem mais importância à motivação financeira em detrimento do 

descanso que necessitam para revigorizar o organismo. 

 Uma organização que não desenvolva as funções de delegar competências e desta forma 

multiplicar-se em termos de responsabilização pelos resultados das equipas em termos 

de SHT, está a limitar o seu desenvolvimento e o seu crescimento na economia. 

Nos últimos anos, e após uma análise das novas abordagens relativas aos estilos de 

liderança, destacam-se a emergência de algumas específicas, na procura de uma 

liderança considerada eficaz, tendo sempre por base a ideia de que o papel do líder, no 

seio organizacional, devido às sistemáticas mudanças, enfrenta novos desafios. 

Após ser associado ao conceito de liderança o conceito de eficácia, houve uma profunda 

reflexão sobre toda esta temática. Os estudos que daí resultaram, continuam a dar um 

contributo fundamental para a evolução do conceito em termos teóricos, e mais 

importante para o melhor ajustamento à realidade das organizações. 



 

  115 

 

As organizações devem continuar a desenvolver os seus líderes formais, mas ainda mais 

importante devem dar a oportunidade aos seus colaboradores, incentivando os mesmos 

ao desenvolvimento da habilidade de liderar, pois todos poderão contribuir para 

melhores resultados a partir da perceção de que cada um pode ser líder de si próprio, 

estando todos a trabalhar em prol de um bem comum. 

Esta liderança que é caracterizada como liderança transformadora, será, no futuro, o 

maior diferencial competitivo para as organizações. 

6.7. Impacto da Liderança em questões de Segurança e Higiene no Trabalho 

Para ser um líder eficaz é importante existir determinação, compromisso, foco, 

conhecimento e principalmente, habilidade de comunicação. Os líderes eficazes 

definem e comunicam uma visão inspiradora, estabelecem uma direção.  

Para ser um líder eficaz é preciso ter a capacidade de desenvolver liderança em 

vários níveis da organização, um efeito multiplicador sobre os resultados. Uma 

organização que desenvolva líderes de forma sistematizada em vários níveis da 

organização tem maiores probabilidades de sucesso a curto e longo prazo, porque 

tem pessoas com capacidade para antecipar e liderar processos de mudança e 

inovação competitiva. 

Da análise efetuada, verificou-se que as organizações, neste estudo em concreto, não 

atribuem uma grande importância à comunicação, aos processos de mudança, a 

antecipação dos problemas e principalmente na multiplicação de líderes através da 

delegação de competências. Verificou-se assim, de acordo com o referido, que com 

estas caraterísticas esta liderança pode não ser totalmente eficaz em termos da 

concretização dos planos de SHT. 

Num artigo publicado pelo Jornal de Notícias (janeiro 2017), o economista Eugénio Rosa 

afirmava que “Em 2015, mais de metade (58%) dos empresários tinha apenas o 9.º ano 
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completo, contra 46% dos trabalhadores.” E que por isso são “incapazes de responder 

aos desafios de um mercado global”38.  

Aceitando que o nível de escolaridade pouco elevado faz com que os empresários, na 

sua maioria, não se consiga adaptar à dinâmica do mercado envolvente da economia à 

escala global, e não consiga aceitar que os seus colaboradores sejam parte ativa na 

organização, através de sugestões, pode referir-se que a motivação existente aqui por 

parte dos liderados é pouca e a sua satisfação em relação ao local de trabalho, por 

conseguinte, também é pouca. 

Quando os líderes das organizações não abarcam, no dia-a-dia da organização, as 

mais-valias vindas dos seus colaboradores, perdem de duas formas: perdem em 

produtividade porque os trabalhadores estão insatisfeitos e produzem menos, e 

perdem em inovações/criações que estes poderiam fornecer e que poderiam ser 

lucrativas. 

Quando é aceite que o exercício de um elevado nível de esforço está relacionado com 

a perceção do colaborador de que existe uma forte relação entre esforço, desempenho, 

recompensa e satisfação de objetivos pessoais, pode-se então dizer que a motivação 

varia em função das habilitações e em função do tipo de empresa. 

A liderança e motivação são elementos diretamente interligados e inseparáveis, mais 

do que isso, consideram-se fundamentais para o desenvolvimento contínuo e alcance de 

bons resultados, porque funcionários felizes e motivados produzem mais e melhor! 

Esta teoria é refutada por Gavin e Mason, (2004:381) “Empregados saudáveis e felizes 

tendem a ser mais produtivos no longo prazo, gerando melhores produtos e serviços 

mais satisfatórios para os seus clientes e outras pessoas com as quais interagem e fazem 

negócios.”, e por Rosenbluth e Peters (1992:379-392), “a felicidade no trabalho é de 

extrema importância e opera como fator-chave para se conseguir um melhor serviço”. 

Em termos gerais, a motivação pode ser entendida como a força que inicia, guia e 

mantém comportamentos orientados a objetivos (Pinto, 2001), podendo mesmo dizer-

                                                           
38 http://www.jn.pt/economia/interior/trabalhadores-tem-mais-escola-do-que-empresarios-5600304.html consultado 

em 19/07/2017 

http://www.jn.pt/economia/interior/trabalhadores-tem-mais-escola-do-que-empresarios-5600304.html
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se que a motivação é a vontade de exercer elevados níveis de esforço para que a 

organização alcance os seus objetivos, esforço que é condicionado pela forma como esta 

satisfaz algumas necessidades dos indivíduos (Robbins, 2002). 

De uma forma mais concreta e, no que concerne às questões definidas no inquérito, 

observou-se o tipo de liderança existente no seio destas organizações. Foi possível 

identificar o superior hierárquico e a forma de relacionamento que existe entre 

líderes e liderados, o que mostra que existe uma liderança presente (cf. tabela 30, 

capítulo V). 

Pode concluir-se que nestas organizações, existe alguma disparidade entre o 

comportamento dos líderes e o que estes preconizam em termos teóricos, o que pode 

levar a que se possa colocar em causa a importância dada às regras em termos de SHT, 

alvitrando a questão de que se a liderança “facilita” porque devem os colaboradores 

seguir as regras? 
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Capítulo VII 

7. Considerações Finais e Trabalhos Futuros 

Esta investigação assentou numa problemática cada vez mais atual, a da existência de 

um grande número de acidentes de trabalho em Portugal. A partir do referido 

questionou-se a origem do problema, onde a sua incidência era mais elevada e ainda 

também o papel da liderança neste flagelo. 

A realização deste trabalho foi muito importante, no sentido da panóplia de 

oportunidades que daí advieram, para a aquisição de novos conhecimentos e consolidação 

de outros e a maior perceção sobre a dinâmica associada à liderança em SHT.  

Nesta fase final da investigação, e após um estudo exaustivo de toda a bibliografia 

recolhida no âmbito desta temática, sente-se que agora é que se estava pronto para 

iniciar a longa caminhada justificada com todo este enriquecimento teórico. 

Ao longo da realização deste trabalho surgiram algumas dificuldades, logo numa 

primeira etapa relacionadas com o fato de existirem poucos trabalhos científicos nesta 

área em Portugal, que pudessem corroborar as afirmações/questões lançadas neste 

estudo concreto, e posteriormente aquando do manuseamento das bases de pesquisa. 

Outro constrangimento sentido prendeu-se com o facto de ter havido alguma dificuldade 

na recolha de dados, com a falta de adesão dos participantes para o estudo, e própria 

dispersão dos mesmos em termos geográficos que implicou um modelo de aplicação 

online e portanto menos controlável em termos de retorno das respostas da realização 

do trabalho. 

Torna-se importante referir que também se sentiram dificuldades na elaboração dos 

questionários, na sua estruturação, no sentido da definição do que se pretendia com 

cada tipo de questão, e, se o cruzamento dos dados obtidos nos dois questionários iria 

de encontro aos objetivos de estudo.  

Este capítulo, que faz o encerramento deste imenso trabalho, é dividido em tês 

subcapítulos essenciais: 1) Conclusão final; 2) Contributos deste trabalho resultantes da 
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revisão de literatura e do estudo da pesquisa de campo; 3) Recomendações para os 

setores estudados 

7.1. Conclusão Final 

Depois de realizada a revisão de literatura sobre liderança, motivação, comunicação 

e sobre a segurança e higiene no trabalho, onde se referiram os aspetos relativos ao 

clima organizacional e à inteligência emocional, fez-se a devida relação entre estes 

conceitos teóricos e a SHT nas organizações no sentido de responder à questão deste 

estudo: “Qual o impacto da liderança em questões de Segurança e Higiene no 

Trabalho”. 

O objetivo desta dissertação foi investigar o papel da liderança nas questões de SHT, 

tendo-se para o efeito, sido escolhida uma amostra representativa das empresas dentro 

dos CAEs selecionados e que obtiveram nos últimos anos um maior número de sinistros, 

segundo os dados da ACT. A metodologia de investigação seguida teve por base o recurso 

a dois questionários aplicados a uma amostra de 99 colaboradores e 18 líderes, que 

foram aplicados com o objetivo de quantificar as suas perceções relativamente às 

dimensões em análise.  

Os resultados do estudo permitiram observar comparativamente, as diferentes 

dimensões em análise, permitindo identificar aquelas que obtêm perceções mais 

positivas e aquelas que têm mais negativas por parte dos trabalhadores. 

Os dados obtidos na investigação, devem ser analisados tendo em linha de conta que, a 

maturidade da cultura de segurança de uma organização é algo muito complexo de se 

avaliar e que o mundo do trabalho sofreu muitas transformações nos últimos anos com 

a introdução da tecnologia e a aceleração do ritmo de trabalho. 

Todas estas mudanças tiveram grande impacto na vida das organizações, e que se, por 

um lado, a tecnologia trouxe qualidade de vida no trabalho, por outro lado, provocou a 

diminuição de postos de trabalho e o aumento do desemprego e ainda a sobrecarga de 

atividade para os que permaneceram na organização. 

 Com as mudanças constantes nas organizações devido às exigências atuais, as condições 

para organizar o trabalho, o conteúdo das tarefas, as relações subjetivas do trabalhador 
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com as suas funções, o sofrimento e o desgaste gerado pelo trabalho provocam efeitos 

na saúde física e mental do indivíduo. 

No decurso deste estudo, conseguiu-se percecionar que existe uma diferença entre a 

denominada liderança na área da SHT e a gestão da SHT, associando os líderes, e os 

gestores, respetivamente.  

A maior parte das organizações, ainda não está focada para o bem-estar dos 

trabalhadores, mas apenas para o cumprimento da legislação, não promovendo 

motivação face ao emprego seja ela financeira ou social mais do que o estreitamento 

necessário e em relação à formação, apenas o que a legislação obriga. 

 Em relação aos líderes deste estudo, apesar da média dos inquiridos (liderados) 

considerarem que estes lideram através do exemplo, este valor ainda fica abaixo do 

excelente e a coerência entre palavras e ação ainda fica muito aquém. Nos temas de 

mudança e antecipação de problemas verificou-se que os líderes ainda têm muito 

trabalho pela frente e pergunta-se: será que os líderes estão focados nos funcionários 

ou apenas nos resultados? 

Para responder a esta questão é preciso que o líder reconheça o valor individual de cada 

um dos elementos da sua equipa e o valor coletivo, estimule a atitude, dê condições de 

crescimento. Quando estes fatores não se relacionam de forma eficaz existe diminuição 

de produtividade, pessoas desmotivadas e com desempenho abaixo da média, alta 

rotatividade de funcionários e resultados aquém das metas definidas. 

Verificou-se, que as empresas neste estudo em concreto, ainda não estão totalmente 

vocacionadas para estes fatores, porque apesar de considerarem que a desmotivação é 

uma preocupação da organização e que quando são compensados os colaboradores pelos 

seus resultados, estes focam-se também nos resultados da empresa, na prática os seus 

líderes não estão ainda preparados para o fazerem. 

A relação da liderança atual com a motivação ainda está longe de ser um sucesso, 

traduzindo-se na realidade numa redução de produtividade dos seus colaboradores. 

Algumas das conclusões obtidas no inquérito mostraram divergências relativamente aos 

dados estatísticos nacionais. Verificaram-se, também, divergências relativamente aos 
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dados divulgados por diversos organismos oficiais, GEP e ACT, já que os dados da GEP 

resultam da informação dada pelas seguradoras e os da ACT pelas empresas. Esta 

situação foi sentida aquando da necessidade de fundamentar as conclusões dos 

questionários aplicados, recorrendo para tal aos dados das organizações referidas. 

Com estas divergências, coloca-se a questão de saber se todos os acidentes serão 

participados à ACT e à GEP. O investigador, no longo percurso de leitura e pesquisa, 

constatou-se que existem outras investigações que corroboram esta conclusão: “Apesar 

da “evolução”, grande parte dos pequenos acidentes ou quase acidentes não são 

registados.” (Costa, O.M., 2015:169). 

Tende presente que a questão de partida para este trabalho: “Qual o impacto da 

liderança em questões de Segurança e Higiene no Trabalho”, e, considerando a 

perceção dos colaboradores através do questionário, pode-se focar alguns pontos 

positivos e negativos na liderança: 

Pontos positivos (Liderados) 

 Imagem positiva da organização onde trabalham, porque esta respeita as 

condições de segurança recomendadas pela legislação; 

 Bom ambiente no local de trabalho, porque têm a perceção que as suas 

organizações valorizam a questão da segurança; 

Pontos negativos (Liderados) 

 Não terem uma participação ativa na organização, porque os líderes não estão 

abertos às opiniões e não delegam competências; 

 Não existe reconhecimento a nível pessoal, nem existe estímulo nem motivação 

para alcançar os objetivos; 

 Falta de aptidão para comunicar, por parte da gestão de topo e das chefias 

intermédias; 

 O líder não possuí claras competências de liderança; 

 Existe disparidade entre as ações do líder e o que este preconiza; 

Após a análise cuidada e detalhada, pode-se concluir que qualquer organização deve à 

partida ter na sua missão, visão e valores uma mensagem importante em termos de SHT 



 

  122 

 

de forma a que garanta a importância deste tema dentro da organização. A formação, 

a prevenção, e atividades de lazer são necessárias para uma organização criar ligação 

entre todos os funcionários, gerar produtividade e acima de tudo valorizar as pessoas. 

A formação específica dos líderes pode influenciar a questão da segurança dentro das 

organizações. “A liderança faz a Diferença” (autor desconhecido). 

7.2. Contributo deste trabalho 

O fato de se promoverem investigações tal como esta e a publicação das mesmas pode 

consistir, espera-se, numa «ponte» ou num fator de abertura para os líderes se 

aperceberem que um liderado feliz e satisfeito com o trabalho realizado em condições 

de SHT adequados, a longo prazo é uma mais-valia e tem maior produtividade no seio 

da organização em que se insere. 

Os resultados obtidos permitiram extrapolações para o âmbito teórico e prático do papel 

do líder em SHT e podem abrir perspetivas para futuras investigações, até porque a 

própria ausência de matéria de estudo sobre o tema estimula novas investigações. As 

observações demonstraram que o modelo de liderança adotado pelas empresas pode 

influenciar, de forma significativa, os resultados de um programa preventivo de 

acidentes de trabalho, conforme constatado tanto na investigação documental, como 

nas análises das pesquisas qualitativa e quantitativa. 

7.3. Recomendações  

Nesta investigação teve-se como objetivo principal, a obtenção de resultados passíveis 

de aplicação na vida das organizações com o intuito de alcançar melhores resultados 

em questão de SHT nas mesmas e consequentemente uma diminuição de sinistralidade. 

Em matéria de definição de objetivos prioritários para as empresas pode-se registar a 

melhoria da imagem, a melhoria da adaptação às novas realidades, a melhoria das 

relações interpessoais e por fim o aumento da satisfação dos colaboradores 

Relativamente ao desempenho das organizações verificou-se, que o envolvimento dos 

colaboradores constitui um dos aspetos importantes para a motivação de forma 

continuada e, para isso, é de estrema importância a preocupação constante com as 
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necessidades, os desejos e as motivações destes, conquistando e focalizando a sua 

atenção para a organização sem esquecer as expectativas legítimas dos mesmos. 

Outro aspeto relevante, na atualidade, diz respeito à gestão do elogio ou da 

remuneração emocional procurando aumentar a auto estima, no reconhecimento do 

contributo que cada colaborador imprime na sua ação do coletivo, bem como na sua 

contribuição para a imagem e reputação da própria organização. 

O líder deve segmentar e analisar a informação, procurando partilhá-la com todos os 

colaboradores, tendo como preocupação fundamental incluir toda a comunidade 

organizacional e simultaneamente contribuir para uma melhor compreensão e 

interpretação da realidade atual e futura. 

Pode, assim, concluir-se que para se ser líder de SHT numa organização é condição sine qua 

non o estar com as pessoas que se lidera, promovendo o trabalho em equipa, estimulando o 

seu lado empreendedor e a sua pro-atividade, e também perceber sempre que se deve 

trabalhar em prol do interesse coletivo e da organização e conhecer-se a si próprio/a. 

De seguida apresenta-se de forma resumida, algumas sugestões para colmatar as 

deficiências encontradas ao longo da investigação: 

 Formação para os líderes na área de SHT, liderança, comunicação e motivação; 

 Formação em SHT obrigatória, anualmente, para trabalhadores a partir dos 45 anos; 

 Combater o stress no local de trabalho com a dinamização de momentos lúdicos 

para criar “ambiente” (ex: jogos xadrez, desportos, ginástica de relaxamento); 

 Criação de espaços, dentro das empresas, para partilha de ideias e experiências; 

 Criação por parte das entidades oficiais, (ex: ACT, EU-OSHA) de pequenos vídeos 

de promoção de um bom ambiente de liderança; 

 Maior fiscalização da ACT nas empresas de forma a combater o incumprimento 

das regras de SHT; 

 Incentivos fiscais para as organizações que criem complementos aos exames 

obrigatórios de forma a manterem sobre vigilância a saúde dos trabalhadores; 

Os aspetos positivos: aumenta a satisfação dos trabalhadores, a médio longo prazo 

rentabiliza o investimento através do aumento de produtividade, reduz a sinistralidade; 
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Os aspetos negativos: a curto prazo aumentam os custos nas organizações, depende de 

terceiros (estado, ACT), perda de tempo de trabalho para formações. 

Independentemente dos condicionalismos que existiram na realização desta 

investigação, próprios da generalidade das abordagens, acredita-se que os dados 

apresentados no presente estudo poderão ser um bom ponto de partida para a 

delineação de estratégias que permitam identificar fatores envolvidos na perceção de 

risco e adoção de comportamentos seguros, com o intuito de promover a melhoria 

contínua da cultura de segurança no trabalho nas organizações. 

Como novos desafios numa futura investigação sobre esta temática, e atendendo ao 

referido anteriormente, seria interessante futuramente, proceder-se a uma análise 

centrada nestes aspetos: Como educar para a liderança nas organizações? Como 

incrementar uma liderança em SHT? Como devem ser os novos líderes de SHT no 

futuro? 
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