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Resumo 
 

O mundo laboral encontra-se em permanente transformação, exigindo cada vez mais dos 

trabalhadores, pelo que o número dos que sofrem de doenças relacionadas com o stresse tende 

a aumentar cada vez mais. E estima-se que com a pandemia por Covid-19 a situação tenha 

piorado significativamente. 

As manifestações de stresse podem ser variadas, podendo ter repercussões quer no 

desempenho dos trabalhadores, quer nos resultados da própria organização. 

Na área da hotelaria, os rececionistas de hotel encontram-se a trabalhar com horários rotativos, 

pelo que se deparam com implicações nos seus estilos de vida, exigindo uma adaptação a 

horários irregulares com consequências complexas no organismo.  

Com o presente estudo pretendeu-se conhecer e analisar as causas de desenvolvimento do 

stresse laboral em rececionistas de estabelecimentos hoteleiros em horário laboral por turnos, 

na zona do Baixo Alentejo, e perceber a evolução do stresse entre os profissionais antes e após 

o aparecimento da pandemia do COVID-19. 

A metodologia utilizada nesta dissertação foi de caráter quantitativo, através de uma análise 

descritiva de questões pertinentes para o estudo em questão resultantes da aplicação do 

questionário QSP-VG, complementado com um questionário elaborado que debruça sobre o 

impacto do aparecimento da pandemia por covid-19 para o stresse dos profissionais. 

Assim, em conformidade com os dados obtidos, foi possível confirmar que os principais 

fatores de stresse laboral nos rececionistas de estabelecimentos do setor hoteleiros, no Baixo 

Alentejo, incidem principalmente: no excesso e/ou sobrecarga horária; na falta de estabilidade 

na vida conjugal e/ou pessoal devido às responsabilidades profissionais; na gestão dos 

problemas graves dos clientes; na falta de tempo para realizar adequadamente as tarefas 

profissionais; e na falta de tempo para manter uma boa relação com as pessoas mais próximas 

(ex. cônjuge, filhos, amigos, etc). 

Por fim, foram apresentadas medidas preventivas para o stresse laboral neste grupo de 

profissionais, antes e após situação pandémica. 

 

 

Palavras-Chave: receção, hotelaria, riscos psicossociais, segurança e higiene no trabalho, 

stresse laboral, turnos, COVID-19  
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Abstract 
 

The working world is constantly changing, demanding more and more from workers, so the 

number of those suffering from stress-related illnesses tends to increase more and more. And 

it is estimated that with the Covid-19 pandemic the situation has significantly worsened. 

Manifestations of stress can be varied and may have repercussions on the performance of 

workers or on the results of the organization itself. 

In the hotel business, hotel receptionists are working with rotating schedules, which is why 

they are faced with implications for their lifestyles, requiring an adaptation to irregular hours 

with complex consequences for the body. 

The aim of this study was to understand and analyze the causes of the development of work 

stress in hotel receptionists working shift hours in the Baixo Alentejo region, and to 

understand the evolution of stress among professionals before and after the outbreak of the 

pandemic of COVID-19. 

The methodology used in this dissertation was quantitative, through a descriptive analysis of 

relevant questions for the study in question resulting from the application of the QSP-VG 

questionnaire, complemented with an elaborated questionnaire that focuses on the impact of 

the onset of the covid-19 pandemic. for the stress of professionals. 

Thus, in accordance with the data obtained, it was possible to confirm that the main factors of 

work stress among receptionists of establishments in the hotel sector, in Baixo Alentejo, focus 

mainly on: excessive and/or overloaded hours; the lack of stability in marital and/or personal 

life due to professional responsibilities; in managing serious customer problems; lack of time 

to adequately perform professional tasks; and lack of time to maintain a good relationship 

with the closest people (ex. spouse, children, friends, etc.). 

Finally, preventive measures were presented for work stress in this group of professionals, 

before and after a pandemic situation. 

 

Keywords: reception, hotels, psychosocial risks, safety and hygiene at work, work stress, 

shifts, COVID-19  
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1. Introdução 
 

O homem ultrapassou com êxito a luta contra diversas doenças físicas. Mas, em contrapartida, 

passou a ser vítima de si próprio, dos seus comportamentos, da forma como vive e do stresse 

que cria e com que se depara diariamente.     

Atualmente, os riscos psicossociais e o stresse relacionado com o trabalho são das questões 

que maiores desafios apresentam relativamente à segurança, higiene e saúde no trabalho, pois 

têm um impacto significativo na saúde de pessoas, organizações e economias. No mundo 

globalizado observa-se o sofrimento psíquico dos trabalhadores. Os trabalhadores passam a 

maior parte dos seus dias na empresa, cumprindo tarefas que as vezes presenta situação 

negativa, podendo essa influenciar no seu comportamento do profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ao longo da história sempre existiu o trabalho por turnos, principalmente em locais 

estratégicos de transações comerciais. 

O trabalho por turnos aumentou principalmente na última década, onde já existia exigências 

da sociedade em requerer cada vez mais determinados tipos de bens e serviços que estivessem 

disponíveis a qualquer hora, nomeadamente serviços de saúde, telecomunicações, 

correspondência rápida, centros de compras, postos de combustíveis, hotéis, lazer, serviços  

Em hotelaria existir stresse é normal. Trabalhar no setor hoteleiro e dedicar-se completamente 

ao bem-estar dos clientes proporcionando-lhes a dias inesquecíveis, isso acaba influenciando 

no cansaço diário, pois os hotéis encerram em nenhum dia da semana. Alguns serviços 

funcionam 24 horas e isso acaba por ter uma influência no cansaço diário, pois os hotéis em 

condições normais, estão sempre a funcionar. Todos os dias da semana e, a grande maioria, 

24 horas por dia, provocando o desgaste no trabalhador (Souza e Cobêro, 2013, p.2).  

As condições de trabalho descritas, quando não adaptadas ao homem, geram um fator 

excessivo de stresse. Esses fatores de stresse podem desviar o individuo das atividades diárias 

desencadeando diversos problemas, como mudanças frequentes em seu estado de humor, 

problemas pessoais e desavenças no local de trabalho, trazendo para empresa consequências 

no desenvolvimento no trabalho do colaborador (Souza e Cobêro, 2013, p.2).  

Recentemente, surgiu outro fator de stresse bastante importante que consistiu no aparecimento 

da pandemia causada pelo COVID-19. Com o seu progresso e propagação a nível global, tem-

se denotado uma crise mundial com efeitos bastante nefastos, com particular incidência no 

setor turístico e, por inerência, na indústria hoteleira, tendo esta vivido uma crise súbita no 
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ano 2020 que em certa medida, ainda se mantém. Este vírus tem gerado um medo profundo e 

confusão e trazido um impacto emocional profundo, podendo referir-se, assim, que o stresse 

também está muito relacionado com o receio de perda do emprego devido a toda esta situação 

vivida no setor. 

Segundo o Turismo de Portugal, as medidas de confinamento e restrição da mobilidade dos 

cidadãos tiveram como consequência uma redução significativa da procura turística um pouco 

por todo o mundo, em especial as viagens internacionais, com o cancelamento massivo de 

voos por parte das principais companhias aéreas mundiais. Por outro lado, os factos vieram a 

demonstrar que o mundo se encontra perante uma pandemia com impactos bastante superiores 

às anteriores, superando inclusivamente o impacto económico da crise financeira de 

2008/2009.  

Assistiu-se a uma situação em que a maioria das empresas na área da hotelaria e restauração 

a nível nacional encerraram devido ao surto de COVID-19 e às medidas aprovadas pelo 

Governo, de modo a travar a pandemia do novo coronavírus. (Gonçalves, 2020; Zenker, 

Braun, & Gyimothy, 2021). A própria natureza altamente contagiosa da COVID-19, criou 

insegurança e medo nas pessoas, contribuindo para que ainda menos viagens fossem feitas, 

devido ao medo (Zenker et al., 2021). 

O tema da presente dissertação foi escolhido pela pertinência em aprofundar a realidade que 

existe entre a relação de trabalho por turnos com a vida quotidiana dos profissionais do setor 

do alojamento em turismo (especificamente, dos rececionistas de hotelaria). Esta problemática 

está enquadrada na área de estudo da Segurança e Higiene do Trabalho, nomeadamente na 

necessidade de prevenir e monitorizar bem-estar físico, mental e social de todos os 

trabalhadores. Este objetivo é tão mais real e exigente entre os rececionistas de 

estabelecimentos hoteleiros que, por si já têm horários de trabalho por turnos e que agora ainda 

veem a sua situação agravada com as novas e repentinas mudanças no setor, que poderão ter 

colocado ainda mais ênfase aos seus níveis de stresse laboral.  

Em linha de conta com a escolha e importância do tema, a investigação tem como objetivos 

gerais, a identificação dos principais fatores de stresse laboral nos rececionistas de hotéis do 

Baixo Alentejo que realizam trabalho por turnos; a análise do impacto da pandemia nos 

profissionais rececionistas e a promoção de medidas preventivas, para minimizar as 

ocorrências de stresse laboral. Assim, as questões colocadas para sustentação da pesquisa são 

as seguintes: 

• “O trabalho por turnos contribui para o stresse dos profissionais de receção na 

hotelaria?”; 
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•  “A situação pandeḿica por Covid-19 teve impacto no stresse dos rececionistas de 

hotelaria?”. 

  

Relativamente à estrutura, este projeto encontra-se dividido em 3 partes. A primeira parte 

envolve o Enquadramento Teórico, onde se abordam os conceitos essenciais da dissertação, 

nomeadamente, o de Riscos psicossociais, stresse laboral e os fatores de risco e pandemia 

COVID-19. Na segunda parte descreve-se a metodologia utilizada no trabalho empírico 

desenvolvido, nomeadamente os procedimentos de investigação, a seleção da amostra, o 

instrumento de recolha de dados e as estratégias de análise de dados. A terceira parte, refere-

se à apresentação e discussão dos resultados obtidos, finalizando com a proposta de medidas 

preventivas no âmbito de Segurança e Saúde no Trabalho. 
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2. Riscos Psicossociais e o Stresse Laboral 
Os fatores psicossociais apelam às condições que se encontram presentes numa situação 

laboral, diretamente relacionadas com as condições do trabalho e a estrutura da empresa e que 

têm potencial para afetar quer o bem-estar e a saúde física, psíquica e social do trabalhador, 

quer o desenvolvimento do próprio trabalho exercido pelo mesmo na empresa. Assim, pode 

verificar-se que satisfação no trabalho é um objetivo cada vez mais difícil de alcançar por um 

significativo número de trabalhadores. 

Os trabalhadores são cada vez mais solicitados a exercerem diferentes funções. As relações 

de trabalho precarizam-se e a organização de tempo de trabalho sofre alterações relevantes, 

nomeadamente relativas ao horário laboral. 

No contexto laboral, o indivíduo é confrontado com diversas experiências, com relações cuja 

incidência sobre o corpo e sobre a mente apresentam algumas variações. 

Na atualidade, o stresse constitui uma das maiores causas de doenças relacionadas com o 

trabalho. 

O conceito de stresse é utilizado quando um indivíduo não se encontra em condições de 

fornecer uma resposta adequada ou eficaz aos estímulos provenientes do seu ambiente ou 

quando essa resposta acontece devido a um desgaste do seu organismo. Assim, pode observa-

se que o stresse laboral apresenta uma forte reação emocional negativa relativamente às 

condições de trabalho (Freitas, 2016). 

O presente capítulo pretende fazer uma abordagem teórica aos riscos psicossociais no âmbito 

laboral, fatores de riscos psicossociais; à avaliação de riscos psicossociais; ao horário de 

trabalho e horário por turnos; stresse e stresse laboral; situação pandémica por COVID-19 e a 

relação com o stresse laboral no setor turístico e hoteleiro. 

 

2.1. Riscos Psicossociais  
 

O tema dos riscos psicossociais tem vindo a ser debatido pela doutrina laboral de forma 

particular nos últimos anos (Costa, 2020, p.9).  

As situações de stresse são cada vez mais relatadas por um significativo número de 

trabalhadores face à enorme pressão para responder às exigências do ambiente moderno e à 

atual situação pandémica, visto que a crise que a saúde pública ocasionada pela pandemia da 

COVID-19 provocou uma disrupção, sem precedentes, na economia e na sociedade em geral 
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e desencadeou profundas e rápidas mudanças laborais que geraram, agravaram e realçaram os 

riscos psicossociais e que colocaram em evidência a relevância da saúde e do bem-estar dos 

trabalhadores, bem como a importância da gestão dos riscos psicossociais no contexto laboral 

(Ordem dos Médicos, 2021) 

Para se entender melhor, os riscos psicossociais são oriundos no âmbito laboral, e embora não 

evidenciem consequências negativas para a saúde como os acidentes de trabalho ou as doenças 

profissionais, manifestam-se através de problemas, como é o caso, de stresse, de rotação de 

pessoal, entre outros, representando, em conjunto, custos significativos tanto a nível de saúde 

para os trabalhadores, quanto económicos para as empresas (ISASTUR, 2010). 

De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), os 

riscos psicossociais relacionados com o trabalho são definidos como “todos os aspetos 

relativos ao desempenho do trabalho, assim como à organização e gestão e aos seus contextos 

sociais e ambientais, que têm o potencial de causar danos de tipo físico, social ou psicológico 

(EU-OSHA, 2007, p.2). 

 

Ainda, segundo a EU-OSHA (2007, p.1), os riscos psicossociais e o stresse relacionado com 

o trabalho são das questões que maiores desafios apresentam no que se refere à segurança e 

saúde no trabalho, tendo um impacto significativo na saúde das pessoas, organizações e 

economias (EU-OSHA, 2007, p.2). 

Os riscos psicossociais relacionados com os aspetos da organização, planeamento e gestão 

podem afetar a saúde física e psíquica direta ou indiretamente através do stresse, 

principalmente com as mudanças que a pandemia por COVID-19 trouxe, pois tem tido um 

impacto profundo na vida de todos, nomeadamente nos serviços públicos e nas empresas, em 

particular na produção e organização do trabalho.  

 

O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da União Geral dos Trabalhadores - UGT 

(2014, p.2), apresenta os seguintes riscos psicossociais: 

• Stresse ocupacional - interação das condições laborais com as caraterísticas do 

trabalhador em que as exigências do trabalho excedem (ou escasseiam) a capacidade 

do trabalhador para lidar com elas; 

• Assédio moral - é a prática de perseguição, metodicamente organizada, 

temporalmente prolongada, dirigida contra o trabalhador ou grupo de trabalhadores, 

com o objetivo de atingir a sua personalidade, dignidade ou integridade física ou 

psíquica, criando um ambiente hostil, degradante, humilhante ou ofensivo; 
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• Assédio sexual - Comportamento indesejado, de caráter sexual, sob a forma verbal ou 

física, com o objetivo de perturbar ou humilhar o trabalhador; 

• Violência no trabalho - todos o incidente em que o trabalhador sofre abusos, ameaças 

ou ataques, em circunstâncias relacionadas com o trabalho, que coloquem em perigo 

explícita ou implicitamente a sua segurança, o seu bem-estar ou a sua saúde. 

  

Pode concluir-se que, para além de constituir um risco psicossocial, o stresse laboral é um 

mediador dos efeitos negativos que os riscos psicossociais provocam a nível físico e mental. 

 

2.2. Fatores de Riscos Psicossociais  
 

De acordo com uma publicação do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, da União 

Geral dos Trabalhadores - UGT (2014, p.1) “os riscos psicossociais decorrem de deficiências 

na conceção, na organização e na gestão do trabalho, bem como de um contexto social de 

trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social tais 

como o stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão”. 

A Organização Internacional de Trabalho (OIT, 2020, p.1), considera que “os fatores 

psicossociais são as interações que se produzem entre o trabalho e as pessoas envolventes, 

com as suas capacidades necessidades e condições de vida fora do âmbito laboral. O equilíbrio 

que se estabelece entre estas relações apresenta uma influência decisiva no rendimento, na 

satisfação e na saúde” (Freitas, 2016, p.670). 

Em seguida, serão apresentadas na tabela 1, as caraterísticas do trabalho e os fatores 

psicossociais a estas associados. 
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Caraterísticas do Trabalho Fatores de Riscos Psicossociais 

Conteúdo do Trabalho 
Falta de variedade, trabalho sem sentido, 

sobrequalificação 

 

Sobrecarga e ritmo de trabalho 

Volume de trabalho (excessivo ou reduzido), ritmo 

das máquinas, pressão de tempo, sujeição constante 

a prazos 

Horário de Trabalho 
Trabalho por turnos, trabalho noturno, horários 

inflexíveis, imprevisíveis e/ou longos 

Autonomia/Controlo 
Fraca participação na tomada de decisões, não 

controlo de ritmos, trabalho por turnos 

 

Equipamentos de trabalho 

Equipamentos inadequados, sem manutenção ou 

falta de recursos, falta de espaço, fraca iluminação, 

ruído excessivo, entre outros 

Cultura organizacional e função 
Fraca comunicação, falta de definição ou de 

consenso sobre objetivos 

 

Relações interpessoais no trabalho 

Isolamento físico ou social, fraco relacionamento 

com as chefias e os colegas, falta de apoio social 

Papel na organização e responsabilidades 
Ambiguidade de papéis/funções, tipo de 

responsabilidades por pessoas 

 

Desenvolvimento na carreira 

Estagnação ou incerteza na carreira, falta de 

progressão, insegurança, reduzido valor social do 

trabalho 

Conciliação trabalho-família 
Conflito entre atividades profissionais e não 

profissionais, reduzido suporte familiar 

Tabela 1 - Fatores de riscos psicossociais  

Fonte: Cox, 1993, cit. por Chagas, 2015, adaptado 

 

De acordo com os fatores psicossociais apontados anteriormente, serão, em seguida, 

explorados, um pouco mais, os fatores de risco psicossocial segundo a UGT (2014, p.7); 

1 - Conteúdo do trabalho - É referente à carência de ciclos de trabalho curtos, ao facto do 

trabalho ser fracionado e automático, às competências e capacidades do trabalhador não 

correspondem à profissão e às tarefas atribuídas. A falta de diversidade e complexidade das 

tarefas e competentemente monotonia destas pode ser fonte de tensão laboral, na forma em 

que a realização de trabalhos que envolvem várias tarefas, o trabalhador tem maiores 

oportunidades de utilizar as suas habilidades e competências. 
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2 - Sobrecarga e ritmo de trabalho - Relaciona-se à capacidade em lidar com as exigências 

da profissão, ou seja, quando o trabalhador sente que as exigências são excessivas, 

provocando, desta forma, stresse. A falta de exigências também pode constituir-se como um 

problema de ordem psicossocial. 

Também, os altos níveis de pressão emocional e carga mental, assim como a contínua 

existência de prazos difíceis de cumprir, estão relacionados aos fatores de risco psicossocial. 

3 - Horário de trabalho - as questões relacionadas ao horário de trabalho, tais como o 

trabalho por turnos, o trabalho noturno, os horários inflexíveis, as horas imprevisíveis e os 

horários longos, não são compatíveis com a preservação do bem-estar, influenciando, deste 

modo, o equilíbrio entre a esfera pessoal, familiar, social e profissional. Os horários longos e 

imprevisíveis resultam num maior desgaste emocional e a um enfraquecimento do sentimento 

de realização profissional. 

4 - Autonomia e controlo - é quando o nível de stresse de uma pessoa é influenciado pelo 

nível de controlo que essa pessoa possui sobre a carga e o ritmo de trabalho 

Quando um trabalhador tem controlo e influência sobre o modo como realiza o seu trabalho, 

isso ajuda-o a lidar com os desafios apresentados durante a elaboração das suas tarefas. 

5 - Equipamentos de trabalho - Incide à inadequada disponibilidade, adequação ou 

manutenção de equipamentos, que geram situações de não adaptação do trabalhador às 

funções desempenhadas. 

6 - Cultura e função organizacional - Refere-se à falta de apoio e de estímulo para resolução 

de problemas e desenvolvimento pessoal. Também está relacionado à má comunicação, falta 

de definição ou acordo dos objetivos organizacionais, estrutura hierárquica, estilo de liderança 

e falta de reconhecimento profissional. 

7 - Relações interpessoais no trabalho - Diz respeito às situações em que os trabalhadores 

sofrem de discriminação, têm más relações com os superiores ou colegas, em que existem 

conflitos interpessoais, ou privação de apoio social. 

8 - Papel na organização e responsabilidades - Relaciona-se à falta de clareza sobre os 

diferentes papéis e responsabilidades que os trabalhadores têm, ou quando esses papéis e 

responsabilidades resultam em conflito. 

9 - Desenvolvimento profissional - Incide nas situações em que a remuneração é baixa, pois 

a compensação financeira justa e adequada, é uma das caraterísticas principais responsável 

pela motivação e bem-estar laboral. 

A progressão na carreira é, também, uma fonte de risco psicossocial, principalmente de 

stresse, quando existe estagnação da mesma. 
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10 - Conciliação trabalho-família - É quando o trabalhador enfrenta exigências de caráter 

laboral e familiar conflituantes, ou seja, quando é desafiado a conciliar essas exigências, 

levando, assim, a conflitos de tempo, compromisso e apoio. É imperativo conseguir um 

equilíbrio adequado entre o trabalho e a vida familiar e pessoal. 

11 - Novas formas de contratação e insegurança - São caraterizadas pelo surgimento de 

contratos precários, acompanhado pela tendência para a subcontratação e a insegurança no 

posto de trabalho. 

12 - Fortes exigências emocionais no trabalho - O stresse laboral também pode ser causado 

por fortes exigências emocionais no trabalho, acompanhadas pelo aumento de assédio moral 

e violência, principalmente nas profissões onde existe muito contato com outras pessoas 

exteriores à organização (por exemplo, setor da saúde, apoio social, atendimento ao público). 

12 - Intensificação do trabalho - Diz respeito à necessidade de gerir uma quantidade de 

informação e carga de trabalho cada vez maiores, podendo originar problemas de saúde, tais 

como ansiedade, depressão e stresse laboral, provocados pelo aumento da carga de trabalho 

em conjunto com as maiores exigências sobre o número de trabalhadores. 

13 - Ambiente de trabalho - Refere-se às más condições ambientais, como a falta de espaço, 

pouca iluminação, ruído excessivo, ou temperaturas elevadas, que podem dificultar a 

capacidade de concentração dos trabalhadores, e gerar mal-estar. 

 

É fundamental determinar as caraterísticas individuais com impacto nas situações de trabalho, 

tanto a nível de fatores externos como de fatores intrínsecos ao próprio trabalhador. Constata-

se que a carga psicossocial de trabalho se encontra ligada à forma como o trabalho solicita as 

capacidades psíquicas e sociais dos trabalhadores, assim como à relevância que estes atribuem 

a diferentes aspetos, em função dos seus esquemas mentais (valores, objetivos, necessidades, 

aspirações, expetativas). 

Torna-se evidente a necessidade de se considerar os aspetos psicossociais do trabalho não 

apenas como fatores de risco em relação aos quais devemos atuar para evitar consequências 

negativas na saúde, mas também como via de potenciação das questões positivas para a saúde 

dos trabalhadores, tais como o bem-estar e a satisfação no trabalho (Matos, 2014). 

 

2.2.1.  Horário de trabalho e Trabalho por turnos 
 

Este subtópico aborda trabalho por turnos por esses fatores de risco psicossocial (relativos ao 

horário de trabalho) estarem intrinsecamente ligado à profissão dos rececionistas de 
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estabelecimentos hoteleiros, pois é requerida uma assistência técnica contínua e o controlo de 

processos do trabalho ocorre durante as 24 horas diárias.  

 

As pessoas que trabalham por turnos vivem num quotidiano diferente da restante comunidade 

em termos de distribuição temporal das suas atividades. O horário fora dos padrões 

convencionais pode influenciar ao nível de saúde e bem-estar dos trabalhadores que os 

exerçam. Independentemente da sua organização, este tipo de horário pode acarretar 

problemas de saúde física e mental e perturba o ambiente sociofamiliar de quem o pratica 

(Araújo, 2020, p.2) 

 

O art.º 220º do Código do Trabalho (CT), define trabalho por turnos, sendo que: 

“Considera-se trabalho por turnos qualquer organização do trabalho em equipa em que os 

trabalhadores ocupam excessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determinado 

ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou descontínuo, podendo executar o trabalho a horas 

diferentes num determinado período de dias ou semanas.” 

De acordo com Dias (2015), durante décadas os riscos decorrentes do trabalho por turnos foi 

uma realidade esquecida, em parte pela ausência de resultados que demonstrasse uma relação 

causa-efeito entre o trabalho por turnos e a saúde dos trabalhadores. 

Esta temática pretende demonstrar a importância de avaliar e controlar os riscos psicossociais 

onde é inserido o trabalho por turnos, sendo, classificado como um dos fatores que apresenta 

grandes desafios na atualidade em matéria de segurança e saúde no trabalho. Não só se torna 

evidente a influência dos riscos na saúde dos trabalhadores, como mostra claramente que são 

o grande impulsionador de stresse laboral dos mesmos. São apresentando os seguintes tipos 

de sistemas de trabalho por turnos (Scott e LaDou, 1994, cit. por Regis, 1998, in Maurício, 

2016):  

• Fixo ou permanente (fixed/permanent) - cada funcionaŕio efetua sempre o mesmo 

horaŕio de turno;  

• Rotativo (rotating) - cada funcionaŕio trabalha em vaŕios horaŕios de turnos. Essa 

rotação pode ser Lenta, trabalhando 21 dias ou o mês inteiro no mesmo horaŕio de 

turno, ou Semanal, trabalhando 5 a 7 dias seguidos, para cada horaŕio de turno;  

• Oscilante (oscillating) - o trabalhador vai alternando entre turnos da noite e do dia, ou 

entre tarde e noite, durante a semana;  
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• Turno Interrompido (split shift) - é feita uma pausa de algumas horas, separando as 

horas de trabalho feitas no mesmo dia, exemplo dos rececionistas de estabelecimentos 

hoteleiros;  

• Turnos Substitutos (relief shifts) - o funcionaŕio pode trabalhar em qualquer um dos 

padrões acima, mas o horaŕio tem de ser o mesmo que o trabalhador que foi substituid́o 

esta,́ ou estava a fazer;  

• Tipos Alternativos - considera-se uma semana de trabalho de 4 dias, ou periódos de 

trabalho de 12 horas. Os mesmos podem ser de 1 turno, 2 turnos ou 3 turnos, contińuo 

ou não. Considera-se uma semana virtual de 8 dias, com 4 dias de 10 horas, seguidas 

por 4 dias de folga. Costuma ser utilizado em empresas que trabalham 10 horas por 

dia, 7 dias por semana, ou 20 horas por dia em dois turnos;  

• Tempo Flexiv́el (flexitime) - originou-se na França e da ́ao trabalhador a possibilidade 

de escolha para programar as suas horas de trabalho diaŕio, conforme os prazos e 

objetivos semanais;  

• Horas Escalonadas (staggered) - possibilidade dos trabalhadores para escolher as 

horas de início do turno, e consequentemente estas determinam a hora do fim do turno.  

 

Toda a atividade humana é essencialmente cíclica, pelo que, os ritmos biológicos, incluindo 

os ritmos laborais, estão associados ao ritmo circadiano (ciclo de 24 horas), dentro do qual as 

funções corporais variam. 

As horas de sono e vigília, a participação social, a vida familiar, os hábitos alimentares, entre 

outros, atuam diretamente nos ritmos biológicos, no metabolismo, na agilidade mental, na 

motivação para o trabalho e na saúde do trabalhador, como referido anteriormente.  

 

Outro conceito importante de ser referenciado é o do trabalho noturno, que é definido pelo 

art.º 223º, também do Código do Trabalho (CT), sendo que: 

"1 - Considera-se trabalho noturno o prestado num período que tenha a duração mínima de 

sete horas e máxima de onze horas, compreendendo o intervalo entre as 0 e as 5 horas.” 

 

A prática de um regime de horário por turnos tem implicações no estilo de vida dos 

trabalhadores, exigindo uma adaptação dos ritmos biológicos às inversões nos períodos de 

atividade e repouso, com consequências a nível físico e psicológico (Costa, 2010): 

• Perturbações do sono, cansaço e alterações dos ritmos circadianos - O sono é o 

primeiro a sofrer com o trabalho por turnos. A alteração forçada do ritmo natural diurno 
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do ser humano, pode causar grande stresse fisiológico e problemas de saúde, 

nomeadamente, fadiga, sonolência, insónia, assim como, problemas digestivos, 

irritabilidade, dificuldades cognitivas e perturbações no sono (que sofre em quantidade 

e em qualidade). A ausência de luz natural e a menor secreção de melatonina perturbam 

a qualidade do sono, enquanto os ciclos de trabalho por turno, principalmente noturno, 

levam ao cansaço e à falta de energia no organismo; 

 

• Problemas de saúde psicológica - Os riscos do trabalho por turnos estendem-se à 

mente. São frequentes os desequilíbrios emocionais nos trabalhadores, estes que se 

encontram mais suscetíveis para irritabilidade, ansiedade, depressão e dificuldades em 

equilibrar a vida profissional com a vida familiar e social. A existência destes ou de 

outros riscos psicossociais pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de 

saúde psicológica no trabalho e, sequencialmente, problemas de saúde física; 

 

• Doenças físicas - O sistema imunológico encontra-se mais vulnerável a doenças, visto 

que o organismo é sujeito a um funcionamento desregulado, podendo surgir 

complicações digestivas, cardíacas e cardiovasculares. A obesidade e maiores níveis de 

colesterol são outros riscos de saúde apontados ao trabalho por turnos, principalmente 

no turno noturno. O cancro da mama é, também, outra das doenças que ocorrem mais 

no caso das mulheres. Pode ainda incluir-se no aparecimento de doenças físicas as 

doenças como as auto-imunes, cefaleias, problemas de pele, dores crónicas (por 

exemplo, a ciática e a artrite); 

 

• Problemas nas relações familiares e sociais - Trabalhar por turnos apresenta, por 

vezes, incompatibilidade de horários para estar com a família e amigos. O tempo 

passado com a família dos trabalhadores por turnos é menor, trazendo, assim, 

implicações negativas na participação da vida familiar. De notar que, o final da tarde e 

aos fins-de-semana são os mais valorizados do ponto de vista familiar e social (Baker, 

Ferguson & Dawson, 2003; Gadbois, 2004) e estes são também os horários que 

coincidem mais com o horário de trabalho dos trabalhadores em turnos, sobretudo os 

que trabalham ao final do dia/noite e ao fim de semana. Relativamente à vida social, a 

situação manteḿ-se dificultada, pois o periódo do final da tarde e fins-de semana são 

também os mais usados para o conviv́io social.  
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Assim sendo, os trabalhadores com turnos normalmente possuem mudanças de humor, 

crises de ansiedade, stresse, intolerância e cansaço emocional. Tanto esses fatores, 

como a incompatibilidade de horários trazem um efeito negativo para as relações 

sociais; 

 

• Problemas visuais - O Internacional Management Stress Association estudou o 

trabalho noturno e apontou como uma das suas conclusões que 44% dos trabalhadores 

com turno noturno acabam por sofrer distúrbios visuais; 

 

• Riscos de acidentes - Existe maior risco de acidentes de trabalho no trabalho noturno, 

principalmente nas últimas horas de trabalho, onde o cansaço acumulado aumenta; 

 

• Distúrbios alimentares - Os hábitos alimentares são alterados devido às atividades de 

horário rotativo, podendo isto pode influenciar não só na mudança de peso, como no 

aumento do colesterol, e sintomas como azia, constipação, flatulência, chegando até a 

problemas de gastrite e úlcera; 

 

• Ingestão de estimulantes - Muitos trabalhadores com horário noturno optam por 

energéticos, cafeína e estimulantes para se manterem acordados durante a noite. No 

entanto, o consumo excessivo pode ser prejudicial à saúde e alterar a qualidade do 

sono. 

 

2.3. Avaliação de Riscos Psicossociais 
 

As mudanças significativas que têm ocorrido nas últimas décadas, resultaram em riscos 

emergentes no campo da segurança e saúde ocupacional (ACT, 2012). 

As consequências nocivas para a saúde e o bem-estar decorrentes de condições psicossociais 

adversas, como é o caso do stresse laboral, variam de acordo com as caraterísticas individuais 

de cada trabalhador. De facto, face às condições de trabalho semelhantes, nem todos os 

trabalhadores agem da mesma forma. Os comportamentos dependem tanto de fatores 

intrínsecos aos próprios indivíduos, quanto a fatores exógenos, que influenciem diretamente 

sobre o indivíduo. As caraterísticas internas que importam conhecer são: idade, género, 

capacidade intelectual, personalidade, motivação, expetativas, vulnerabilidades, entre outros. 
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Os fatores externos estão relacionados, nomeadamente, à situação familiar e fatores culturais, 

relações sociais, transportes (Freitas, 2016). 

Portanto, para uma boa avaliação de riscos psicossociais, é necessário considerar os fatores 

intrínsecos a cada indivíduo e os fatores externos ao mesmo, onde este se insere. 

 

A avaliação de riscos psicossociais abrange quatro passos importantes (adaptado de 

Rodrigues, et al, 2013, cit por Sequeira, 2019): 

• I - Identificação dos fatores de risco psicossociais no trabalho - Em que descreve 

os elementos, condições e processos de trabalho e a(s) atividade(s) desempenhada(S) 

pelo trabalhador, com realce nos possíveis riscos psicossociais daí advindos. Exige 

rigor na enumeração e caraterização dos fatores de risco psicossociais e requer a 

descrição e interpretação do contexto do trabalho que poderá originar efeitos nefastos 

na saúde do trabalhador; 

• II - Identificação dos trabalhadores expostos - nesta etapa são identificados os 

trabalhadores expostos aos fatores de risco psicossociais, e procura perceber-se de que 

forma a exposição ocorre (nomeadamente, frequência e intensidade da exposição), e 

procede-se à quantificação dos efeitos na saúde (sintomas e danos); 

• III - Estimativa dos riscos psicossociais - Após recolha da informação anteriormente 

referida, estima-se a “probabilidade de exposição” (quantas vezes ocorre a exposição): 

o Adequado: Não há exposição ao fator de risco; 

o Melhorável: Rara exposição ao fator de risco; 

o Risco elevado: Exposição frequente ao fator de risco; 

o Risco muito elevado: Exposição muito frequente ao fator de risco. 

• Valoração dos riscos psicossociais - Esta fase permite estimar a magnitude dos riscos 

psicossociais, de modo a obter indicações sobre a necessidade de medidas preventivas 

na perspetiva de monitorização ou controlo dos fatores de risco. Assim, é necessário 

cruzar a probabilidade de ocorrência da exposição ao fator de risco com a gravidade 

do efeito no trabalhador, para obter o “niv́el de risco” a que se encontra sujeito e, 

posteriormente, apresentar as devidas medidas corretivas. 

De acordo com o documento publicado pelo Gabinete Psicossocial, da Cruz Vermelha (2018, 

p.8), a gestão de riscos psicossociais implica três níveis de prevenção: 

• Primária: Focada no coletivo, visando a promoção da mudança na cultura 

organizacional.  



 15 

No que respeita ao indivíduo, a prevenção primária perspetiva o aumento das suas 

aptidões de modo a controlar a intensidade e frequência dos fatores de stresse, 

melhorando o estilo de vida do colaborador, ou seja, tem como objetivo principal, atuar 

na origem das causas de stresse, podendo assim ajudar a lidar com o stresse de forma 

mais construtiva e saudável (Ramos, 2001 cit por Agostinho, 2015, p.38); 

 

• Secundária: Pretende alterar a forma como os indivíduos e as organizações 

respondem às exigências necessárias e inevitáveis do trabalho e da vida 

organizacional. 

Centra-se em medidas corretivas, intervindo logo no início das perturbações, com o 

objetivo de não serem desenvolvidas e poder restabelecer a normalidade na 

organização e no indivíduo (Gonçalves, 2013 cit por Agostinho, 2015, p.38); 

 

• Terciária: Procura apoiar e acompanhar o trabalhador, ao nível da disponibilização 

de consultas com psicólogo e/ou médico (importante articulação estreita com as 

empresas de Segurança e Saúde no Trabalho). 

Destina-se aos sintomas e perturbações, tendo como objetivo a reabilitação dos 

indivíduos afetados pelas consequências negativas do stresse (Caetano e Silva, 2011 

cit por Agostinho, 2015, p.28). 

Contudo, antes mesmo de prosseguir com as propostas, e ́ importante referir que as 

intervenções a este nível não são comuns nas pesquisas literárias, uma vez que a sua eficácia 

não e ́comprovada, talvez por essas intervenções se focarem muito no stresse no trabalho, 

sendo que um dos principais princípios do stresse e ́que a própria mudança e ́stressante (Dias, 

2017, p.42). 

2.4. Abordagem Teórica do Stresse  
 

O conceito de stresse é utilizado quando um indivíduo não se encontra em condições de 

produzir resposta adequada aos estímulos oriundos do seu ambiente ou quando essa resposta 

resulta no desgaste do seu organismo, resultando, assim, em danos emocionais significativos. 

Pode definir-se o stresse como o produto da relação entre o sujeito e o ambiente, podendo 

afetar o bem-estar quando as exigências do meio excedem os recursos individuais para 

enfrentá-las ( Pocnet, Antonietti, Massoudi, Gyorkos, Becker, Bruin & Rossier, 2015), 
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O termo provém do verbo latino stringo, stringere, strinxi, sctrictum, cujo seu significado é 

apertar, comprimir, restringir. Mas a expressão existe na língua inglesa desde o século XIV 

sendo utilizada, durante bastante tempo, para exprimir uma pressão ou uma constrição de 

natureza física. Apenas no século XIX o conceito foi alargado, passando a significar também 

as pressões que incidem sobre o órgão corporal ou sobre a mente humana (Serra, 2002). 

 

Existem várias abordagens teóricas ao conceito de stresse que se traduzem nos seguintes 

modelos (Freitas, 2016: 

• Fisiológicos - Este modelo evidencia a síndrome do stresse, explicando todas as 

reações e adaptações do corpo em função de diferentes fases (de alarme, de resistência 

e esgotamento); 

• Psicológicos - Este modelo defende que o stresse é o resultado de uma relação 

particular entre um indivíduo e o ambiente, ou seja, as respostas a uma situação de 

stresse procedem da interação entre as caraterísticas da situação externa e as 

caraterísticas do indivíduo; 

• Psicossociais - O modelo destaca os eventos que representam uma mudança de vida, 

os papéis sociais e os conflitos inerentes a esses papéis, como fontes principais de 

stresse. 

 

Segundo Serra (2002), quando uma resposta ao stress é desencadeada, determina, a nível 

biológico alterações no funcionamento dos sistemas nervoso, endócrino e imunitário. Isto é, 

dá origem a um largo número de alterações nas funções metabólicas fundamentais e torna o 

organismo propício a infeções. A situação é tão mais grave quanto mais prolongada e intensa 

a vivencia de stresse. Para além da componente biológica, há que atender às alterações que 

ocorrem a nível psicológico e ao nível do comportamento observável. 
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2.4.1. Tipos de Stresse  
 

Segundo Colligan e Higgins (2006), o stresse não pode ser observado como algo que apenas 

traz consequências negativas, pois, também em determinada medida, pode tornar-se benéfico 

para os indivíduos.  Por por um lado, pode ajudar a alcançar objetivos e a impulsionar para 

situações desafiadoras e, por outro lado, quando se torna intenso e duradouro, pode tornar-se 

incapacitante e prejudicial, de modo a favorecer a emergência de problemas emocionais, 

psicológicos e físicos. 

 De acordo com Kozusznik, Rodriguez, & Peiró, 2015), o stresse poderá ser dividido em: 

 

1- Eustresse - Pode ser considerado como sendo o stresse saudável. Associa-se a sentimentos 

positivos e a estados corporais saudáveis, visto que os stressores são avaliados como 

oportunidades ou desafios, portanto, a atividades produtivas que propiciam a realização, 

acarretando um sentimento de bem-estar; 

 

2 - Distresse - É considerado o stresse disfuncional, e está relacionado a sentimentos negativos 

e com consequências desfavoráveis para o bem-estar e saúde do indivíduo, pois os stressores 

são considerados fontes potenciais de danos ou ameaças, dando origem a cansaço, doenças 

físicas e psíquicas.  

 

É importante referir que as reações a situações stressantes dependem principalmente da forma 

de como cada indivíduo as avalia, podendo ser ameaçadoras ou desafiadoras, ou seja, depende, 

em parte, das caraterísticas individuais, podendo servir como fatores de risco ou de proteção 

no desenvolvimento do stresse organizacional. Essas caraterísticas incluem, por exemplo, a 

personalidade, o padrão de comportamento, a autoestima e a autoeficácia, assim como, 

também, das influências culturais e dos fatores sociodemográficos (Gyorkos, Becker, 

Massoudi, Bruin, & Rossier, 2012). 

 

Para melhor endenter as formas de lidar com o stresse, propor-se como modelo, a teoria de 

coping de Folkman e Lazaru. Este modelo estuda o stresse psicológico, e é defendido como 

um processo ativo que resulta da avaliação da relação do indivíduo e o ambiente. 

Originalmente, a teoria de stresse e coping de Folkaman e Lazarus propõe um modelo que 
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divide o fenómeno em duas categorias, coping focado no problema e coping focado na 

emoção. A 1ª categoria refere-se às estratégias que são tomadas considerando a situação 

stressora para tomada de decisão. A 2ª categoria defende que a estratégia está centrada na 

emoção e tem como caraterística o distanciamento, a fuga do problema e a busca por apoio 

emocional (Folkman, 2010 cit por Pais-Ribeiro, 2019).  

Atualmente, existe um terceiro estilo de coping, centrado em valores e crenças mais profundas 

e permite a revisão dos objetivos existenciais e a reordenação de prioridades através da 

experiência de vida, com o intuito de motivar e sustentar o enfrentamento e o bem-estar 

durante o tempo de dificuldades (Folkman, 2010 cit por Pais-Ribeiro, 2019). 
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2.5. Stresse Laboral 
 
O stresse relacionado com o trabalho, ou laboral, é um conjunto de reações emocionais, 

cognitivas, comportamentais e fisiológicas relacionadas com aspetos adversos e nocivos de 

todo o conteúdo, organização e ambiente laboral. O stresse é tanto maior quanto maior for o 

desequilíbrio e a dificuldade de controlo na interação entre o indivíduo e o trabalho (UGT, 

2014, p.3) 

Muitos têm sido os estudos elaborados sobre o stresse que apontam como causas mais 

frequentes a insegurança de emprego, o aumento de horário, o trabalho por turnos, a carga 

excessiva de trabalho e o assédio-intimidação. No inquérito ESENER (Inquérito Europeu às 

empresas sobre Riscos Novos e Emergentes) oito em cada dez dirigentes europeus referiram 

o stresse como fonte de preocupação nas organizações (Margalho et al. 2018). 

Foi referido por Paschoal e Tamayo (2004), que os stressores organizacionais podem ser, 

nomeadamente:  

•  Caráter físico (incluindo a iluminação, o ruído e a ventilação no local de trabalho); 

• Caráter psicossocial (sendo realçados, neste aspeto, os stressores relativamente ao 

relacionamento interpessoal, como as interações entre os superiores, subordinados, 

colegas e clientes); 

• Papel representado na organização (nomeadamente o conflito e a ambiguidade de 

papéis); 

• Fatores intrínsecos ao meio laboral (por exemplo, repetição de tarefas, pressões de 

tempo e sobrecarga quantitativa e/ou qualitativa do trabalho) 

• Autonomia e Controlo (referente às decisões e metodologia laboral); 

• Fatores associados ao desenvolvimento na carreira (como a instabilidade laboral). 

 

No contato com fatores de stresse, os trabalhadores podem assumir comportamentos nocivos 

para a saúde, nomeadamente, o consumo excessivo de bebidas energéticas, álcool, tabaco, 

conduta agressiva), originando doenças graves.  

 

As organizações e as pessoas que delas fazem parte, vivem em estreita interdependência e 

estabelecem trocas mútuas constantes. Por um lado, as organizações dependem das 

competências, conhecimentos e do potencial de crescimento dos colaboradores para 

sobreviverem, cumprirem os seus objetivos e realizarem a sua missão. Por outro, os 
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colaboradores necessitam das organizações para satisfazerem as suas necessidades, tanto as 

necessidades básicas quanto as necessidades de auto-realização (Borges, 2013). 

Como referido por Ramos (2001), ambas as partes são influenciadas mutuamente. Se as 

organizações exercem influência na definição da identidade dos seus membros, através da 

cultura, estrutura, missão, clima, objetivos, desafios; as pessoas influem na identidade da 

organização, através das suas capacidades, experiências, rendimento, criatividade, empenho, 

motivação, conhecimentos e técnicas. Desta interação decorrem resultados positivos para a 

organização, mas, em outras situações também pode resultar em stresse, inibindo o potencial 

de cada individuo, originando disfunções individuais e da organização em geral, gerando 

custos acrescidos. 

Portanto, é de grande importância a compreensão de stresse laboral, visto tratar-se do fator 

(de risco psicossocial) mais identificado para explicar o mal-estar, a inadaptação, o 

esgotamento e o sofrimento dos trabalhadores nos locais de trabalho. 

De entre os modelos pesquisados, destaca-se o modelo de Cooper, centrado na natureza e 

análise dos fatores de stresse no trabalho e as suas consequências organizacionais e pessoais 

(Freitas, 2016, p.p.690). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 1 - Fatores de riscos psicossociais  

Fonte: Cooper, 1976 citado por Freitas, 2016 

 

É, assim, possível relacionar e interligar o stresse entre o ambiente laboral e as perceções do 

indivíduo face ao trabalho, as perceções e a experiência de stresse, e essa experiência e as 

alterações nas funções comportamental, fisiológica e física. Portanto, as exposições a fatores 

físicos estão, geralmente, associadas à ansiedade, a qual conduz ao stresse laboral. Os fatores 
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psicossociais são os estreitos ao desenho, organização e gestão do trabalho e ao seu contexto 

social e ambiental, que podem estar na origem dos danos psicológicos, sociais e físicos 

(Freitas, 2016, p.690). 

Na esfera emocional é importante assinalar as reações de ansiedade e depressão, cujo impacto 

é tanto maior quanto maior for a exposição ao agente de stresse. 

É possível constatar que, o stresse é resultado do desajuste entre o indivíduo e o trabalho, tanto 

pelos conflitos entre as funções desempenhadas no trabalho e fora dele, quanto pelo 

descontrolo do trabalho e a vida pessoal. 

 

2.6. Stresse Laboral e o atendimento ao cliente - Profissão de Rececionista 

(em Turismo) 
 

O artigo 11º da secção III voltada para estabelecimentos hoteleiros, republicado pelo Decreto-

Lei nº80/2017 de 30 de junho, fornece a noção de estabelecimento hoteleiro, sendo que: 

“Os estabelecimentos hoteleiros podem ser classificados em Hotéis: hotéis- apartamentos e 

pousadas” (De acordo com o artigo 11º da secção III voltada para estabelecimentos 

hoteleiros, republicado pelo Decreto-Lei nº80/2017 de 30 de junho). 

 

O rececionista de estabelecimentos hoteleiros é um prestador de serviço que exerce papel 

estratégico dentro da empresa. Reconhecer a sua importância e responsabilidade no processo 

possibilita demonstrar ao cliente a qualidade e a excelência da empresa. 

No setor do turismo, em particular nos empreendimentos turísticos de hotelaria, o rececionista 

é o profissional que gere todos os pedidos e sistemas de reserva, assim como tem as funções 

de acolher os clientes, passando pela aplicação de técnicas de atendimento ao cliente, muitas 

vezes, de várias nacionalidades. É também o profissional que auxilia os visitantes na 

descoberta de locais turísticos e serviços dos quais necessitam. Outra das suas funções é a 

gestão das reclamações e a resolução das mesmas no sentido de melhorar o nível de satisfação 

dos clientes e proporcionar oportunidades de melhoria à unidade hoteleira em que se insere 

(hospedin, 2020) 

Para além do contacto com o cliente, existe toda outra parte técnica nas funções de um 

rececionista em turismo (de hotel), como compreender o funcionamento dos materiais 

tecnológicos da receção. É também o rececionista de hotel que faz o controlo, o 

armazenamento e a dispensa de materiais na receção. 
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É, portanto, das figuras mais importantes e essenciais no estabelecimento hoteleiro pelo 

contato direto que tem com os clientes. É a “imagem” do empreendimento. 

De acordo com o CPP 2010 (Código das Profissões Portuguesas), a profissão de rececionista 

de hotel compreende as tarefas e funções que consistem, particularmente, em: 

• Acolher os hóspedes em estabelecimento hoteleiro, prestar informações sobre 

funcionamento do hotel, preços, características dos quartos e refeições; 

• Efetuar reservas e proceder à planificação da ocupação dos quartos; 

• Proceder à inscrição dos hóspedes no registo do hotel e indicar-lhes os quartos; 

• Prestar informações de carácter turístico, receber e enviar mensagens e responder a pedidos 

dos hóspedes; 

• Emitir faturas aos clientes, participar no processo de liquidação de contas e operações de 

câmbio. 

 

Relativamente aos horários de trabalho, e considerando especificamente os estabelecimentos 

hoteleiros, a receção funciona 24 horas por dia, pelo que para algumas funções têm de ser 

estabelecidos turnos de trabalho, com horários para além dos limites aconselháveis, sendo 

estes de caráter fixo e rotativo. O primeiro com caráter fixo, é aquele em que o trabalhador 

realiza o seu trabalho sempre com o mesmo horário; e o segundo, o rotativo, são os turnos em 

que o trabalhador desenvolve a sua atividade em diferente horário, com maior ou menos 

alternância. 

O trabalho por turnos, nomeadamente na área de receção de hotelaria, tem uma ordenação 

diferente da organização habitual do tempo de trabalho, sendo desenvolvido por diferentes 

grupos sucessivos.  

Segundo Soares (2013), existe uma prática aderida pela hotelaria, que é a dos três turnos, 

como podemos verificar: 

• 1° turno: 07h às 15h; 

• 2° turno: 15h às 23h; 

• 3° turno: 23h às 07h. 
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2.7. Situação Pandémica por COVID-19 e o Setor Turístico e Hoteleiro 
 

COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada pelo 

coronavírus SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia. 

Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa 

de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em outros países (SNS 24). 

 

De acordo com a SNS 24, os sintomas mais frequentes associados à infeção pela COVID-19 

são: 

• Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível; 

 

• Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a dores de cabeça ou 

dores generalizadas do corpo; 

 

• Dificuldade respiratória/dispneia, sem outra causa atribuível; 

 

• Perda total ou parcial do olfato (anosmia), enfraquecimento do paladar (ageusia) ou 

perturbação ou diminuição do paladar de início súbito; 

 

• Em crianças, sintomas como dor de cabeça (cefaleias), vómitos e diarreia também são 

considerados para despiste da COVID-19. 

 

Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. 

 

Segundo Gomes (2021), a pandemia causada pelo Coronavírus, trouxe definitivamente novas 

formas de encarar o turismo e a hotelaria. Do mesmo modo, os gestores hoteleiros tiveram de 

se adaptar a uma nova realidade, reorganizar os objetivos das empresas e o contexto dos seus 

estabelecimentos. Com o aumento das infeções por COVID-19, alguns alojamentos além de 

terem sofrido com o encerramento temporário, também serviram para ajudar o país nesta 

situação delicada, disponibilizando os seus espaços para acomodar profissionais de saúde que 

não podiam ir a casa (profissionais de saúde da linha da frente contra a COVID-19) e até 
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doentes COVID-19 que precisassem de alojamento, porque o seu local de residência estava a 

ser desinfetado (idosos de lares), ou por outras situações que fossem justificadas. 

Ainda de acordo com Gomes (2014), a pandemia veio efetivamente alterar a realidade da 

hotelaria, pois numa situação como esta, os impactos causados implicaram muitos transtornos, 

desde a perda de clientes, à alteração de espaços físicos dos alojamentos que se viram 

obrigados a adaptar-se a pedido de entidades como o Governo e a Direção Geral de Saúde, 

devido às proporções que os números de casos de infeções tiveram.  

A COVID-19 teve e ainda está a ter um forte impacto no setor turístico e da hotelaria, tanto a 

nível do contexto de trabalho dos colaboradores (nomeadamente horários, rendimento, falta 

de clientes), quanto a nível do próprio funcionamento e gestão das empresas (medidas de 

prevenção, reinvenção através do marketing e vendas para permanecer ativo no mercado, entre 

outras). 

Segundo uma notícia publicada por Laranjeiro (2021, p.18) no Diário de Notícias - DN, no 

primeiro confinamento, na segunda quinzena de março e, quase um mês depois, na Páscoa, 

grande parte das unidades hoteleiras estavam encerradas. As que permaneciam de portas 

abertas tinham como clientes sobretudo profissionais que, devido à pandemia não podiam 

regressar a suas casas. Os dados em questão foram representativos até Fevereiro de 2021, 

sendo que foi o segundo ano severamente comprometido para o setor hoteleiro. Os dados 

disponíveis ilustraram as quebras significativas, em comparação com 2020, quando a crise 

não tinha chegado à Europa. O Instituto Nacional de Estatística - INE, apontou que, em 

fevereiro de 2021, as unidades de alojamento para turistas contaram com 208,2 mil hóspedes 

e 472,9 mil dormidas, o que representa quedas de 86,9% e 87,7% respetivamente, e face ao 

período homólogo. O mês de março contou, também, com elevadas restrições, tanto em 

Portugal como noutros países. Abril não contou com o efeito da Páscoa e nem com o efeito 

de grandes eventos desportivos, por falta de público.  A notícia referiu ainda que a região do 

país mais afetada pelas medidas de combate à pandemia foi o Algarve, que no conjunto dos 

meses de janeiro e fevereiro de 2021, as dormidas nas unidades de alojamento apresentaram 

a maior queda do país, uma diminuição de 87,6%. 

De acordo com Gomes (2021), e segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 

em janeiro de 2020, o setor do alojamento turístico em Portugal registou 1,4 milhões de 

hóspedes e 3,3 milhões de dormidas, sendo as dormidas em unidades de turismo no espaço 

rural e de habitação as que mais cresceram (com uma subida de 19,5%). Tendência atual, com 

uma procura crescente e que continua mesmo após o surgimento da pandemia por COVID-
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19, como um escape da rotina, o que acaba por ser uma motivação extra para sair da zona dos 

centros das cidades para o interior do país e experienciar o turismo rural. 

A notícia publicada em A Planície (2021), menciona os dados publicados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), mostrando que em 2020, o Alentejo foi a região que registou 

maior proveito médio por dormida (48euros) e a que apresentou maior crescimento deste 

indicador (+8,6%). A hotelaria concentrou 30,3% do total de estabelecimentos e 76,9% da 

capacidade-camas no contexto dos estabelecimentos de alojamento turístico. Todas as regiões 

apresentaram diminuições no número de unidades, mas a diminuição foi menos notória no 

Norte e no Alentejo, com -9,1% e -9,8% respetivamente. 

Em seguimento da notícia anteriormente referida por A Planície (2021), e segundo os dados 

do INE, publicados na mesma, nota-se que a região do Alentejo, foi a que sofreu menos quebra 

de turismo, até porque muitos portugueses, anteriormente à pandemia, já vinham 

tradicionalmente para o Alentejo no verão, e atualmente, a procura é superior à oferta, o que 

mostra o crescimento do turismo na região.  

Assim, foram estabelecidas diversas regras de funcionamento para todos os estabelecimentos, 

incluindo os estabelecimentos hoteleiros, com opção de se manterem ou não em 

funcionamento, de acordo com as medidas impostas pela Direção Geral de Saúde, 

nomeadamente, distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas em espaço físico, o uso 

de máscaras e álcool gel (DRE, 2000 cit. por Gomes 2021).  

De facto, a pandemia COVID-19 trouxe inúmeras consequências para o setor turístico e para 

a hotelaria em particular. De acordo com Meirinho (2021), além da dificuldade em gerir as 

emoções desde já associadas ao stresse para a comunidade em geral causado pela gravidade 

das consequências da pandemia, existem outros fatores que podem originar riscos 

psicossociais no trabalhador: 

• Insegurança no emprego; 

• Número elevado de empresários/as trabalhadores/as, incluindo independentes, em 

situação de desemprego; 

• Encerramento temporário das empresas imposto (por exemplo, durante o 

confinamento); 

• Alterações nos processos e relações de emprego; 

• Incerteza presente e futura sobre a situação laboral. 
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• Especificidades dos Trabalhadores/as com funções na resposta de emergência e dos 

serviços essenciais: 

• Receio de contágio no trabalho com eventual transmissão a familiares; 

• Falta de acesso a equipamento de proteção individual (EPI) e de apoio; 

• Trabalhar em ambientes com reduzida capacidade para aplicar medidas de SST 

eficazes; 

• Aumento da carga de trabalho (redução do pessoal, horários mais longos e turnos 

consecutivos); 

• Períodos de repouso reduzidos; 

• Aumento da violência e do assédio (tanto físicos como psicológicos); 

• Aumento do estigma social e da discriminação (devido a uma ligação percebida com 

a doença). 

Ainda de acordo com a autora, os fatores discriminados podem propiciar o aparecimento de 

consequências negativas para a saúde mental dos trabalhadores, tais como: 

• Aumento da fadiga e do stress; 

• Impacto negativo na saúde mental e no bem-estar; 

• Aumento do risco de acidentes e acidentes de trabalho; 

• Aumento do stress, ansiedade, depressão e burnout; 

• Motivação reduzida; 

• Baixo cumprimento das medidas de segurança (maior incidência de acidentes de 

trabalho). 
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3. Metodologia  
 
A metodologia de investigação reporta todo o processo inerente à estrutura da investigação, o 

desenho do estudo, os objetivos que se pretende manipular, a descrição da amostra, os 

instrumentos de avaliação, os procedimentos e análise descritiva dos dados recolhidos 

(Santos, 2011). 

Neste capítulo expõe-se a metodologia utilizada na realização do presente estudo. 

O presente estudo constitui-se enquanto investigação quantitativa, visto que consistiu num 

processo sistemático de colheita de dados observáveis e quantificáveis, baseado na observação 

de factos objetivos, fenómenos e acontecimentos que existem independentemente do 

investigador (Freixo, 2011), que envolve dados quantificáveis e que podem ser traduzidos em 

números, opiniões e informações, de modo a serem classificados e analisados, geralmente, 

através de métodos estatísticos, (Reis., 2010). 

Por não ter havido intervenção do investigador, que somente desenvolveu procedimentos para 

descrever os acontecimentos que ocorreram naturalmente sem a sua intervenção (Almeida & 

Freire, 2007), considera-se que este estudo possui carácter observacional/descritivo. 

Para dar início ao estudo foi feita a pesquisa em livros, artigos e dissertações publicados sobre 

a temática apresentada.  

Após pesquisa, foram contatados presencial e telefonicamente os estabelecimentos hoteleiros 

do Baixo Alentejo definidos neste plano, de modo a obter resposta positiva à aplicação do 

questionário por parte dos colaboradores, sendo, posteriormente, enviados por via email, o 

consentimento de tratamento de dados e o questionário referente a esta temática.  

Após obtenção de resposta dos inquiridos, procedeu-se à representação gráfica dos dados, que, 

segundo Santos, C. (2018), para além do impacto visual, a representação gráfica possui a 

grande vantagem de permitir, através de uma rápida observação, uma perceção dos principais 

aspetos do fenómeno em estudo. 

Os resultados alcançados foram encarados como contributo para sensibilização perante este 

grupo de profissionais, devido ao stresse a que estão sujeitos diariamente, e sequencialmente, 

foram apresentadas medidas preventivas aos mesmos, no âmbito da Segurança e Saúde no 

Trabalho. 
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3.1. População-Alvo 
 

No presente projeto, define-se como população-alvo o conjunto de profissionais de receção 

que realizam o seu trabalho, em horários por turnos, em empreendimentos turísticos da 

tipologia estabelecimentos hoteleiros, nomeadamente hotéis e pousadas (Decreto-Lei 

nº80/2017 de 30 de junho) que seguem os critérios de 3 ou 4 estrelas, incluindo a hotelaria em 

espaço rural, com 24 horas de receção, na zona geográfica do distrito de Beja. 

Para a delimitação da população-alvo, recorreu-se à base de dados dos empreendimentos 

turísticos nas tipologias acima referidas, de acordo com o Turismo de Portugal, situados na 

região do Baixo Alentejo. 

Para realização do presente estudo, foram contatados, presencial e telefonicamente, os 

estabelecimentos hoteleiros do Baixo Alentejo definidos neste plano, de modo a solicitar a 

autorização e colaboração dos responsáveis dos estabelecimentos hoteleiros, possibilitando, 

assim, a recolha de dados junto dos colaboradores. 

 Foram inquiridos 30 rececionistas de estabelecimentos hoteleiros, no Baixo Alentejo, de 

hotéis e pousadas (Decreto-Lei nº80/2017 de 30 de junho) que seguem os critérios de 3 ou 4 

estrelas, incluindo a hotelaria em espaço rural, com 24 horas de receção, no entanto, apenas 

obteve-se a resposta de 20 indivíduos, o que corresponde a uma taxa de resposta de 67%. 

 

3.2. Instrumentos de recolha de dados  
 

Segundo Fortin, (2009), o questionário é um instrumento de medida que traduz os objetivos 

de estudo com variáveis mensuráveis e ajuda a organizar, normalizar e controlar os dados para 

que as informações procuradas possam ser colhidas de uma maneira rigorosa. 

Atendendo ao objetivo de conhecer e analisar os fatores de stresse laboral em profissionais 

rececionistas de hotéis, com horário laboral por turnos, considerou-se o questionário como 

instrumento adequado para a recolha de dados. 

O questionário foi estruturado em duas partes. Na primeira parte o questionário sócio-

demográfico (Apêndice I), na segunda parte o questionário QSP-VG (anexo II) e na terceira 

parte o questionário referente à situação pandémica por Covid-19 (Apêndice II).  

O questionário sociodemográfico integra as variáveis sociodemográficas género, idade, 

habilitações literárias, vínculo com a empresa, a distância percorrida desde casa até chegar ao 

local de trabalho, o tempo que demora a chegar ao local de trabalho, o meio de transporte no 
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qual se desloca para o local de trabalho, o tempo em que exerce funções desta atividade 

profissional em questão, o tempo em que exerce as funções desta atividade profissional na 

empresa em que se encontra, e se realiza trabalhos por turnos. 

 

Para realizar a medição do nível de stresse laboral nos rececionistas de estabelecimentos 

hoteleiros do Baixo Alentejo foi usado o Questionário de Stresse Ocupacional Versão Geral 

(QSP-VG). 

O questionário QSP-VG é baseado na escala Likert, de acordo com a fonte QuestionPro 

(2021), é considerada um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários. De acordo com esta escala, ao responderem a um questionário, os inquiridos 

especificam o seu nível de concordância com a afirmação apresentada.  

Este instrumento foi desenvolvido por Gomes (2010) a partir dos trabalhos originais de Cruz 

e Melo (1996), Gomes (1998) e Melo e Cruz (2000). Foi realizado por psicólogos portugueses, 

fazendo, assim, a adaptação dos itens de avaliação das fontes de stresse de acordo com os 

profissionais a que se destina o instrumento.  

Esta versão é constituída por duas partes distintas, sendo que a primeira é proposta aos 

profissionais a avaliação do nível global de stresse experienciado no seu trabalho, através de 

um só item (0 = Nenhum Stresse; 2=Moderado Stresse 4=Elevado Stresse). 

A segunda parte é constituída por 25 itens que avaliam as potenciais fontes de stresse no 

exercício da atividade profissional, propondo aos profissionais uma avaliação global de stresse 

experienciada ao exercer a sua atividade laboral, através, também, de apenas 1 item 

(1=Nenhum stresse; 3= Moderado Stresse; 5= Elevado Stresse).  

Uma vez que se procedeu a uma reformulação dos objetivos da presente investigação, a análise 

de resultados incidiu em apenas 7 dos 25 itens, por serem os mais adequados a uma abordagem 

de comparação com o “novo” cenaŕio de situação pandeḿica por COVID-19. 

As questões apresentadas do questionário, de acordo com os objetivos deste presente 

estudo, foram as seguintes: 

• “Em termos gerais, a minha profissão provoca-me.…”; 

• “Trabalhar muitas horas seguidas”; 

• “A falta de estabilidade e segurança na minha vida conjugal e/ou pessoal devido às 

minhas responsabilidades profissionais”; 

• Gerir problemas graves dos meus clientes”; 

• Falta de tempo para realizar adequadamente as minhas tarefas profissionais”; 
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• A sobrecarga ou excesso de trabalho”; 

• “Falta de tempo para manter uma boa relação com as pessoas mais próximas (Ex: 

Cônjuge, filhos, amigos, etc.)”. 

A terceira parte do questionário pretendeu recolher dados referentes à situação atual 

pandémica por covid-19, e a forma como esta tem afetado, a nível de stresse laboral, a vida 

dos trabalhadores. 

 

3.3. Procedimentos de Recolha e Análise de Dados  
 
Para dar início ao processo de recolha de dados foi enviado um pedido de autorização por 

escrito aos responsáveis pela Comissão de Ética, do Instituto Politécnico de Beja. O processo 

incluiu o documento de consentimento esclarecido e informado, onde foi apresentado o título, 

o enquadramento e a explicação do estudo, assim como os procedimentos a utilizar na recolha 

e análise dos dados. Juntamente a este documento, foram enviadas duas declarações, a 

declaração de garantia, anonimato e confidencialidade dos dados e que os mesmo apenas 

seriam divulgados em contexto académico, e outra declaração feita pela Orientadora principal 

deste projeto, a Professora Doutora Marta Amaral, para confirmar a supervisão do mesmo e 

concordar com a metodologia utilizada para alcançar os objetivos estabelecidos no estudo e 

os instrumentos de recolha de dados. 

Também, tendo em conta a nova política de proteção de dados é importante referenciar que o 

questionário utilizado garantia o anonimato dos inquiridos, tanto no modo da sua aplicação 

como na análise dos dados, com um tratamento de dados não sujeito a uma análise individual. 

De acordo com o artigo 4º do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), além da 

omissão do nome ou número de identificação, também ficaram ausentes quaisquer 

identificadores que permitiam, por si só, ou combinados com outras informações, a respetiva 

identificação ou (re)identificação, mesmo que por parte de quem fez o tratamento de dados. 

Assim, os dados constantes das respostas foram tratados de acordo com a Política de 

Tratamento de Dados Pessoais do IPBeja- Instituto Politécnico de Beja. 

Após o parecer favorável por parte da Comissão de Ética e do Encarregado da Proteção de 

Dados, avançou-se para a fase seguinte, sendo adotadas algumas estratégias com o intuito de 

permitir o sucesso na aplicação do questionário, através dos seguintes procedimentos, 

nomeadamente com a explicação às organizações responsáveis do âmbito e caráter do estudo; 

a garantia de confidencialidade e solicitação de que as respostas correspondam às opiniões 

reais dos inquiridos. 
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Nos estabelecimentos hoteleiros em Beja e Mértola, a abordagem foi feita presencialmente, e 

após a devida explicação do estudo, foram enviados emails com o que tinha sido conversado, 

assim como com o questionário em questão.  

Nos restantes estabelecimentos hoteleiros do Baixo Alentejo, o contato foi realizado por via 

telefónica e sequencialmente enviados os devidos emails com a abordagem e explicação do 

estudo em questão e o respetivo questionário. 

O questionário foi construído com recurso ao software Google forms e o consentimento de 

tratamento de dados, e o link com o questionário em questão, foram enviados para os 

profissionais rececionistas através do email dos empreendimentos turísticos da população-

alvo. 

Após a recolha de dados com o questionário, procedeu-se ao tratamento estatístico, através do 

software de folha de cálculo Microsoft Excel. 
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4. Apresentação e Discussão de Resultados  
 
 
4.1. Caraterização Sociodemográfica dos Rececionistas 
 

Ao estudar uma população, ou uma amostra, pretende-se conhecer as suas caraterísticas para 

que, posteriormente, seja possível tomar decisões com base nesse conhecimento (Santos, 

2018).  

Os principais resultados do estudo quantitativo decorrente da análise estatística dos dados 

recolhidos, através da aplicação do questionário aos rececionistas de estabelecimentos 

hoteleiros, no Baixo Alentejo. 

Para a caraterização desta amostra, descrevem-se as seguintes caraterísticas: género, idade, 

habilitações literárias, vínculo com a empresa distância percorrida de casa ao trabalho, meio 

de transporte para se deslocar ao trabalho, tempo em que exerce a atividade profissional de 

rececionista no setor do turismo, tempo em que exerce funções de rececionista da atual 

empresa, se realiza trabalhos por turnos e qual o regime por turnos.  

Nos 20 inquiridos que compõem esta amostra, o número de rececionistas do género feminino 

é igual ao número de rececionistas do género masculino, verificando-se, assim, que os 

indivíduos do género feminino representam 50% (n=10) da amostra e que o valor para o 

género masculino é igualmente 50% (n=10). 

 

No gráfico 1, constata-se que a faixa etária predominante, com a percentagem de 45% incide 

de 25 aos 35 anos, a seguir, com 25% apresenta-se a faixa etária de 26 aos 50anos. As faixas 

etárias de 18 aos 24 anos e a faixa etária a partir dos 51 anos representam ambas 15%. 

 

Gráfico 1. Distribuição dos rececionistas em função da faixa etária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Questionário 2021 
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No que diz respeito às habilitações literárias (gráfico 2), pode observar-se que 65% (n=13) 

dos rececionistas possuem o ensino secundário, e 35% (n=7) apresenta 

bacharelato/licenciatura. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos rececionistas em função das habilitações literárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Questionário 2021 

 

Relativamente ao vínculo dos rececionistas de estabelecimentos hoteleiros com a empresa na 

qual se encontram a exercer atividade laboral, 50% (n=10), encontra-se a contrato a termo 

incerto, 45% (n=9) a contrato a termo certo e apenas 5% (n=1) em trabalho temporário 

(Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 - Distribuição dos rececionistas em função do vínculo com a empresa. 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Questionário 2021 

 

No que se refere ao meio de transporte que os rececionistas utilizam para se deslocarem para 

os seus locais de trabalho, pode verificar-se que a maioria, representando esta 70% (n=14) da 

amostra opta por se deslocar de carro, 25% (n=5) vai a pé e apenas 5% (n=1) de bicicleta 

(Gráfico 4).  
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Gráfico 4- Distribuição dos rececionistas em função do meio de transporte para o trabalho 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Questionário 2021 

 

De acordo com o gráfico 5, referente ao tempo em que cada rececionista exerce atividade 

profissional no setor do turismo, constata-se que a maioria, representada por 78,9% da amostra 

(n=16) já se encontra a exercer as mesmas atividades há 1 ano ou mais, e apenas 21.1% (n=4) 

há menos de 1 ano. 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos rececionistas em função do tempo de atividade profissional no 
setor do turismo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

Relativamente ao tempo em que os trabalhadores exercem funções de rececionista na atual 

empresa, verifica-se que 70% da população já se encontra na mesma há 1 ano ou mais, e 

apenas 30% há menos de 1 ano (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Distribuição dos rececionistas em função do tempo em que exercem atividade 

profissional na atual empresa 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Questionário 2021 

 

No que toca à realização de turnos no local de trabalho efetuados pelos rececionistas, pode 

verificar-se que a maioria, sendo esta representada por 95% (n=19) da totalidade da população 

em questão, realiza trabalhos por turnos, e apenas 5% (N=1) não labora em horários rotativos 

(Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 - distribuição dos rececionistas em função de horários por turnos 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

Quanto ao tipo de regime por turnos praticado pelos rececionistas na empresa em que se 

encontram a exercer funções. Verifica-se que a maioria, 80% (n=16) da amostra, realiza 

trabalho por turnos rotativos e apenas 20% (n=4) trabalha apenas em horário diurno (Gráfico 

8). 
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Gráfico 8 - Distribuição dos rececionistas em função do regime por turnos. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Questionário 2021 

 
 
4.2. Principais fatores de stresse laboral nos rececionistas de 

estabelecimentos hoteleiros - Trabalho por turnos 
 
Os horários de trabalho interferem com a vida dos trabalhadores, condicionando a realização 

de algumas atividades. Além das irregularidades nos horários de sono desencadeadas pelo 

trabalho por turnos, estes intervêm também na sua dessincronização fatores emocionais, 

fatores de personalidade, fatores cognitivos e fatores psicofisiológicos. 

Assim, de modo a auxiliar a resposta aos objetivos apresentados neste estudo, 

nomeadamente o objetivo geral que é identificar os principais fatores de stresse laboral nos 

rececionistas de hotéis que realizam trabalhos por turnos e o objetivo específico de 

“compreender a influência do trabalho por turnos na vida quotidiana do trabalhador” e, 

após isso apresentar resposta fundamentada de acordo com o objetivo de “promover 

medidas de prevenção, de modo a minimizar as ocorrências de stresse laboral”, 

apresentando, por fim, as devidas medidas, 

recorreu-se apenas a algumas questões do questionário QSP-VG para esse fim, centrando 

a atenção somente na pergunta de partida e nos objetivos apresentados. Portanto, foram 

selecionadas essas questões de modo a puder efetuar uma descrição mais focada e 

específica dos fatores psicossociais apresentados neste estudo, e posteriormente, fazer uma 

comparação com os resultados obtidos com as questões relativas à situação pandémica.  

Como referido anteriormente, as questões do questionário QSP-VG encontram-se mediante 

a escala Likert, e varia entre “o nenhum stresse”, “pouco stresse”; “stresse moderado”, 
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“bastante stresse” e “elevado stresse” que o trabalhador apresenta, em concordância com 

as suas condições laborais.  

 

Como é possível verificar no gráfico 9, o stresse referente à generalidade da atividade 

profissional dos rececionistas de estabelecimentos hoteleiros do Baixo Alentejo,  

incide nas classes de “stresse moderado”, sendo apresentado por 51% (n=10) da população e 

“bastante stresse”, com 35% (n=7). 

 

Gráfico 9 - Distribuição dos rececionistas em função do stresse profissional no local de 
trabalho 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Questionário 2021 

 

 

Relativamente ao stresse laboral, através de resposta a acontecimentos stressores, a sua 

contribuição para a identificação e compreensão de consequências do stresse é, de facto, 

significativa. No entanto, é imperativo identificar os determinados comportamentos, estados 

psicológicos e problemas de saúde, sendo consequências de stressores organizacionais ou de 

outros contextos e acontecimentos na vida do indivíduo (Jones & Linman, 2001 cit. por 

Almeida, 2009). 

De acordo com a Ordem dos Psicólogos - ODP (2018), o stresse ocupacional explica mais de 

metade das faltas ao trabalho e é o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho 

mais reportado na Europa, afetando quase 1 em cada 3 trabalhadores (European Comission, 

2002). De acordo com o Eurobarometer (2014) o stresse laboral é considerado o principal 

risco psicossocial, sendo indicado por 53% dos trabalhadores europeus. Um estudo publicado 

em 2013 – European Opinion Poll on Occupational Safety and Health – revela que “Portugal 

está classificado como o terceiro país europeu com a maior proporção de trabalhadores que 
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diz que o stresse relacionado com o trabalho e ́“muito comum” (28%), quase o dobro da med́ia 

na Europa (16%)”. 

Segundo o objetivo geral acerca da identificação dos principais fatores de stresse laboral nos 

rececionistas de hotéis que realizam trabalho por turno, este é alcançado com a questão 

referente ao número de horas de trabalho por turno, podendo constatar-se, através do gráfico 

11, que a maioria dos rececionistas sofre de bastante stresse devido ao facto de trabalharem 

várias horas seguidas, apresentando, assim, uma percentagem de 47% (n=9). Apenas 18% 

(n=4) da população não sofre qualquer stresse (Gráfico10). 

Gráfico 10 - Distribuição dos rececionistas em função do número de horas de trabalho por 

turno. 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

Existem duas questões principais relacionadas com os efeitos do horário laboral na saúde dos 

trabalhadores, sendo elas, o trabalho por turnos e as longas horas de trabalho. Relativamente 

ao trabalho rotativo, existem evidência que demonstram que o trabalho por turnos, 

principalmente o trabalho noturno, causa perturbação no ritmo circadiano e do padrão de sono 

(Comes, 1998 cit por Almeida, 2009), referindo ainda que, o trabalho por turnos pode 

desregular o ritmo interno do organismo, provocando diversos sintomas, nomeadamente, 

dificuldades no sono, alterações da líbido, apetite, peso, problemas digestivos e 

cardiovasculares, cansaço, entre muitos mais, que contribuem para a baixa saúde física e 

psicológica. 

Na questão apresentada no gráfico 11, as respostas apresentam bastante discrepância, estando 

bastante distribuídas do “não ter qualquer tipo de stresse” até ao “stresse mais elevado” (este 

que apresenta uma pequena percentagem de 10%, n=2). No entanto, em 30% da população e 

sendo, este o valor mais alto, a falta de estabilidade e segurança na vida conjugal e/ou pessoal 

devido às responsabilidades profissionais gera “bastante stresse”. 
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Gráfico 11 - Distribuição dos rececionistas em função da falta de estabilidade na vida 

conjugal e/ou pessoal devido às responsabilidades profissionais 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

Os problemas de interface casa-trabalho estão relacionados, tanto com a falta de tempo e 

empenho para realizar tarefas, como a falta de suporte. Desta forma, a família é vista 

normalmente como a “equipa de suporte familiar” (Steven et al, 1986 cit. por Almeida, 2009). 

Veja-se, através do gráfico 12, que a maioria dos rececionistas, representados por 45% da 

população, considera que a falta de tempo para manter uma boa relação com as pessoas mais 

próximas causa bastante stresse, e 15% considera que se encontra em elevado stresse. 

 

Gráfico 12 - Distribuição dos rececionistas em função da falta de tempo para manter uma 

boa relação com as pessoas mais próximas (ex. cônjuge, filhos, amigos, etc). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

De acordo com o objetivo específico de compreender a influência do trabalho por turnos na 

vida quotidiana do trabalhador, e após a análise dos gráficos 11 e 12, que estão estreitamente 
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relacionados, destacam-se os fatores indicados, estando associados a maiores níveis de stresse, 

correspondendo a maior percentagem de respostas nas categorias de “bastante stresse” e 

“elevado stresse”, pelo que o objetivo é afirmado e fundamentado. 

O Conflito Trabalho-Família (CTF) é o termo utilizado para designar a tensão existente entre 

o domínio do trabalho e o domínio da família (Bruck, Allen & Spector, 2002). O estudo do 

conflito trabalho-família tornou-se importante devido às alterações na composição da força 

laboral e da estrutura familiar ao longo dos anos, mas mais a partir da década de 70, podendo 

ilustrar com a entrada de mulheres no mercado de trabalho e o aumento do número de famílias 

monoparentais, que contribuíram para a mudança nos papéis tradicionais (Byron, 2005). 

 De acordo com a literatura investigada relativamente ao Trabalho-Família, esta tem sido 

negativa, descrevendo a mesma como forma de conflito inter-papel na qual as pressões 

exercidas pelos papéis do domínio do trabalho e da família são mutuamente incompatíveis de 

modo que a participação num papel familiar torna mais difícil a participação no papel 

profissional. Assim sendo, o Conflito Trabalho-Família é entendido como um fenómeno 

bidirecional, ou seja, as experiências do domínio da família podem afetar negativamente o 

domínio do trabalho, assim como, as experiências do domínio do trabalho podem afetar 

negativamente o domínio da família (Greenhaus e Beutell, 1985 cit. por Carvalho, V., 2016) 

A grande maioria dos rececionistas, sendo apresentada por 40% da população (n=8), considera 

que gerir os problemas dos clientes causa bastante stresse, e 5% (n=1) considera que tem 

elevado stresse com a situação (Gráfico 13). 

Gráfico 13 - Distribuição dos rececionistas em função da gestão de problemas graves dos 

clientes. 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

Segundo   Almeida (2009), uma das explicações para que as respostas ao stresse estejam mais 
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os outros, o que traduz em termos organizacionais, por um maior número de reuniões e pela 

mobilização de outros para cumprimentos de prazos, ou seja, funções de gestores. 

De acordo com o gráfico 14, pode verificar-se que a sobrecarga ou excesso de trabalho causa 

bastante stresse a mais de metade dos rececionistas, apresentando assim uma percentagem de 

55% (n=11). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

Segundo Ramos (2001), associados à sobrecarga laboral, estão os horários alargados, pois são 

um tipo de stressor cada vez mais comum na nossa sociedade. Também existem estudos que 

evidenciam uma maior prevalência de doenças cardiovasculares em indivíduos com horários 

de trabalho alargados, e estabelecem ligação entre estes e a morte por enfarte do miocárdio.   

Visto isto, não há dúvida que a sobrecarga quantitativa é uma fonte de stresse laboral 

significativa, no entanto, é referido com base em evidências, que por si só, não pode ser um 

fator principal de problemas de saúde ocupacional, considerando também como aliada a 

sobrecarga qualitativa como fonte de stresse (Cooper & Marshal, 1976 cit. por Almeida, 

2009). 

Pode afirmar-se que a sobrecarga ou excesso de trabalho são um dos fatores que assenta no 

objetivo geral deste estudo, referente à identificação dos principais fatores de stresse nos 

rececionistas, assim como no objetivo específico de compreender a influência do trabalho por 

turnos na vida quotidiana do trabalhador. 

Gráfico 14 - Distribuição dos rececionistas em função da sobrecarga ou excesso de 
trabalho. 
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A maioria dos rececionistas considera que a falta de tempo para realizar adequadamente as 

tarefas profissionais causa bastante stresse, sendo apresentados por 40% da população 

(n=8)(Gráfico 15). 

 
Gráfico 15 - Distribuição dos rececionistas em função da falta de tempo para realizar 
adequadamente as tarefas profissionais. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

Como referido anteriormente, as sobrecargas quantitativas e qualitativas estão interligadas. A 

primeira refere-se à quantidade de trabalho e decorre das situações em que o trabalhador tem 

muitas tarefas para cumprir com tempo insuficiente para as realizar (como apresentado pelo 

gráfico 14 e sucessiva explicação), enquanto que a qualitativa está associada à dificuldade 

pertencente à realização dessas tarefas, encontrando-se relacionada com a incapacidade que o 

trabalhador sente para gerir a sua vida profissional, por considerar que os padrões de exigência 

são excessivos porque lhe faltam as competências necessárias para lidar com as solicitações 

impostas, como apresentado pelo gráfico 15. Estes contextos podem desencadear elevados 

níveis de pressão emocional, carga mental e situações de stresse.  

 

Como observado anteriormente, é importante voltar a frisar os dados representados nos 

gráficos 8 e 10, pois a maioria dos rececionistas realiza trabalho por turnos, como apontado 

pelo gráfico 8, e também a maioria sente que sofre de bastante stresse devido a trabalhar 

diversas horas seguidas por turno, como se pode observar no gráfico 10. Posto isto e 

observando novamente estes pontos, pode interligar-se com os dados obtidos pelos gráficos 

14 e 15, para melhor envolver e responder o objetivo específico relativo à compreensão da 

influência do trabalho por turnos na vida quotidiana do trabalhador, mostrando que a maioria 

dos rececionistas sente que lhes falta tempo para realizar adequadamente as suas tarefas 
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profissionais e que se encontram com sobrecarga e/ou excesso de trabalho, o que lhes causa 

níveis de bastante stresse.  

Segundo Beheshifar e Nazarian (2013), o stresse ocupacional ocorre quando alguém sente que 

as exigências do seu papel profissional são maiores do que as suas capacidades e recursos para 

realizar o trabalho. Também é possível experienciar stresse ocupacional quando, pelo 

contrário, as exigências e expectativas sobre o desempenho são poucas ou nenhumas. 

Segundo Almeida (2009), hoje em dia o stresse é considerado um problema de saúde pública, 

pois nenhum ser humano está livre de stresse, este pode ter efeitos positivos ou negativos. 

Contudo, são várias as investigações que verificaram que as suas repercussões são muito 

significativas no mundo do trabalho. No plano organizacional, estas demonstraram que o 

stresse no trabalho se reflete diretamente, no clima da organização, na insatisfação, no 

desempenho das tarefas, na baixa adesão aos objetivos organizacionais, nos atrasos da 

produção, no absentismo, nos acidentes de trabalho, nas mudanças de emprego, etc.  Desta 

forma é notável que o stresse tem repercussões consideráveis sobre o ser humano, podendo 

deteriorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. 

Aqui, também, pode afirmar-se que a sobrecarga ou excesso de trabalho são um dos fatores 

que presentes no objetivo geral deste estudo, referente à identificação dos principais fatores 

de stresse nos rececionistas, assim como no objetivo específico de compreender a influência 

do trabalho por turnos na vida quotidiana do trabalhador. 

 

4.3. Stresse laboral nos rececionistas após começo da pandemia 
 

Em sintonia com a situação atual referente ao aparecimento da pandemia, é possível verificar, 

através da observação do gráfico 16, devido à pandemia por COVID-19, houve um aumento 

do nível de stresse no trabalho bastante significativo em 80% (n=16) dos rececionistas de 

estabelecimentos hoteleiros. 
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Fonte: Questionário 2021 

 

Relativamente ao objetivo geral 2, é possível confirmar que a pandemia por COVID-19 teve 

impacto no aumento do stresse laboral dos profissionais rececionistas, e ainda, é possível 

compreender como o aparecimento da pandemia por COVID-19 recaiu nos trabalhadores. 

Estes resultados de aumento dos níveis de stresse estão em sintonia com o panorama dos 

estudos sobre esta problemática, ai nível laboral. Há que referir o estudo da Oracle e da 

Workplace Intelligence (2020), publicado no site Randstad, que mostrou que a COVID-19 

aumentou os níveis de stress e de ansiedade no trabalho, indicando cerca de 70% dos 

trabalhadores revelou que experienciou níveis de stress e ansiedade superiores aos de que 

qualquer outro ano anterior, e isso afetou negativamente a saúde mental de 78% dos 

trabalhadores em todo o mundo. 

Tomando por base o objetivo de analisar os fatores que aumentam o stresse no trabalho, após 

o aparecimento da pandemia conclui-se que, neste grupo de indivíduos, representado por 20 

rececionistas, os fatores que tem propiciado um maior aumento de stresse no trabalho desde o 

começo da pandemia incide no aumento dos problemas interpessoais com as pessoas mais 

próximas, no acréscimo, sobrecarga ou excesso de trabalho devido à situação e na estabilidade 

laboral e relação contratual com a empresa em fase pandémica (gráfico 17). 

 

Gráfico 16 - Distribuição dos rececionistas em função da atual situação pandémica 
devido à COVID-19, causando efeitos nos níveis de stresse nos rececionistas. 
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Gráfico 17 - Distribuição dos rececionistas em função de diversos fatores que aumentam o 

stresse no trabalho, após o aparecimento da pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Questionário 2021 

 

Estas observações em particular aquelas que remetem para a sobrecarga ou acréscimo de 

trabalho poderão ser corroboradas com a constatação de Meirinho (2021), que afirma que em 

março de 2020 todos os portugueses foram confinados, como medida extrema de saúde 

pública para que se prevenissem os contágios do SARS COV 2, tal implicou que numa 

semana, as empresas e os seus trabalhadores tiveram de se adaptar o melhor que puderam no 

sentido de as empresas manterem a sua atividade, e aqueles, o seu emprego, causando, assim 

um acréscimo de trabalho. 

Em relação aos fatores relativos à falta ou insuficiente disponibilização de equipamentos 

fornecidos pela empresa para proteção à COVID-19 e o envolvimento na tomada de decisão 

na fase pandémica, apesar de poucas pessoas estarem expostas frequentemente ou muitas 

vezes a estes tipos de problemas, também é necessário apresentar algumas medidas de 

prevenção. 

A tabela 2, apresenta as respostas dadas pelos rececionistas de acordo com fatores que causam 

mais stresse no trabalho a cada um deles em particular.  
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Tabela 2 - Fatores de stresses referidos pelos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 2021 

 

Por fim, pode afirmar-se que realmente o trabalho por turnos e a situação pandémica 

contribuem para o aumento dos níveis de stresse dos profissionais de receção na hotelaria 

Através dos resultados obtidos no presente estudo, é possível perceber que os rececionistas 

apresentam como principais fatores de stresse laboral o “acréscimo, sobrecarga ou excesso de 

trabalho”, “falta de tempo para resolver problemas laborais”, “horários”, “falta de tempo para 

manter uma boa relação com as pessoas mais próximas” e “falta de estabilidade na vida 

conjugal e/ou pessoal devido ao trabalho”. 

A pandemia veio, de facto, alterar a realidade da hotelaria, pois numa situação como a atual 

os impactos causados implicam muitos transtornos, tanto aos colaboradores quanto às 

organizações. 

Em conformidade com os dados observados neste estudo, os principais fatores de stresse 

laboral incidem principalmente: 

• No excesso e/ou sobrecarga horária, tal como indicado por Gomes (2021), ao referir-se 

à mudança de horários; 

• Falta de estabilidade na vida conjugal e/ou pessoal devido às responsabilidades 

profissionais; 

• Gerenciamento dos problemas graves dos clientes; 

• Falta de tempo para realizar adequadamente as tarefas profissionais; 

• Falta de tempo para manter uma boa relação com as pessoas mais próximas (ex. cônjuge, 

filhos, amigos, etc). 

Refira 2 fatores que lhe têm causado mais stresse/pressão no local de trabalho

Horários rotativos

Sobrecarga de trabalho 

Falta de pagamento de ajuda de custos

Mau ambiente de trabalho

Instabilidade no trabalho

Pessoal pouco qualificado

Falta de respeito que as pessoas têm com regras da Covid-19

Remuneração baixa

Excesso de carga horária

Faltas de respeito

Prazos administrativos rígidos

Gestão de comportamento de clientes relativamente à Covid-19

Falta de tempo para estar com a família
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De acordo com o estudo realizado por Ramalho (2020), relativamente à gestão de recursos 

humanos do setor hoteleiro, foi relevado pelos inquiridos como um dos fatores problemáticos 

os horários de trabalho, a rotatividade de folgas e os horários irregulares, indo assim, de 

encontro aos resultados obtidos neste estudo, pois acaba por influenciar e condicionar a vida 

particular dos trabalhadores, causando aumento de stresse nos mesmos. Sendo que neste 

estudo, o fator de “excesso e/ou sobrecarga horaŕia” foi um dos fatores apresentados como 

indicador do aumento dos níveis de stresse laboral. 

Segundo o estudo elaborado por Gomes (2021), relativamente ao impacto da pandemia na 

atividade hoteleira, este  conseguiu identificar os impactos causados pela mesma no setor a 

nível económico e social, confirmando que a COVID-19 está a ter um forte impacto na 

hotelaria, tanto a nível do contexto laboral dos colaboradores (nomeadamente, em horários, 

rendimento, falta de clientes, entre outros), quanto a nível do próprio funcionamento e gestão 

das empresas nas quais trabalham (por exemplo, as medidas preventivas, reinvenção através 

de marketing e vendas para permanecer ativo no mercado, entre outros). No entanto, fez uma 

avaliação voltada para o impacto a nível económico e social fase à pandemia em Portugal. 

Assim, comparando os referidos estudos com o presente projeto, pode observar-se que ambos 

se complementam e entram em concordância, pois apesar de este estudo centrar-se nos efeitos 

da pandemia a nível do stresse laboral nos rececionistas do setor hoteleiro, principalmente 

com o aparecimento da pandemia, os fatores a nível económico e social estão estritamente 

ligados ao nível emocional. Veja-se que, se um trabalhador estiver exposto a horários laborais 

irregulares, ou até mesmo a sobrecarga laboral, vai estar sujeito a um aumento dos níveis de 

stresse. 
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5. Proposta de Medidas Preventivas dirigidas aos Profissionais 
Rececionistas de Estabelecimentos Hoteleiros 

 

Nesta dissertação, o principal objetivo foi identificar os principais fatores de stresse a que os 

rececionistas de estabelecimentos hoteleiros no Baixo Alentejo estão sujeitos no meio laboral, 

antes e após aparecimento da pandemia. Assim, de acordo com o os objetivos anteriormente 

referidos e com os fatores de stresse exibidos, são apresentadas algumas medidas preventivas 

que podem ser tomadas pelos empreendimentos turísticos no âmbito da sua gestão e pelos 

próprios profissionais rececionistas. No entanto, não sendo específicas exclusivamente para 

este setor, as mesmas podem ser empregues aos mais diversos setores económicos e áreas 

profissionais. 

Segundo a Associação Portuguesa de Segurança - APSEI (2012), a informação da entidade 

patronal e dos trabalhadores para a promoção de um ambiente de trabalho seguro são cruciais 

para desencadear uma gestão que promova a suavização dos riscos psicossociais e, desta 

forma, o stresse laboral, até porque tem efeitos a nível organizacional, podendo aumentar ou 

prolongar o absentismo, especialmente por doença, reduzir o desempenho, aumentar a 

rotatividade negativa dos trabalhadores e o número de acidentes laborais. Por isso, é 

importante, particularmente (APSEI, 2012): 

• Gerir riscos - Avaliar, agir (através de ações preventivas e corretivas), monitorizar e 

reavaliar; 

 - Intervir no local de trabalho, diminuindo ou eliminando os fatores de stresse; 

 - Alterar o ambiente físico, otimizar as condições laborais e implementar pausas de trabalho, 

promovendo o descanso e o convívio entre trabalhadores. 

• Promover a sensibilização no local de trabalho - Promover uma postura de abertura 

mútua (tanto por parte dos trabalhadores, como das organizações, de modo a obter um bom 

entendimento, comum, do stresse); 

- Ganhar o compromisso com a gestão do stresse (liderança das organizações); 

- Promover a resiliência da equipa através de uma boa gestão; 

- Organizar atividades para os trabalhadores que promovam a diminuição dos fatores de 

stresse laboral; 
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- Formar/informar os trabalhadores para a temática em questão. 

• Promover a resiliência pessoal (e consequentemente, da equipa e da empresa); 

• Desenvolver capacidades como a gestão do tempo ou resolução de conflitos; 

• Intervir e apoiar (quando identificada uma situação relacionada aos problemas de saúde 

e bem-estar relacionados ao stresse, envolvendo a medicina do trabalho sempre que 

necessário). 

 

5.1. Medidas relativas ao trabalho por turnos 
 
Visto que se pode afirmar que existe uma relação significativa entre os fatores de stresse e o 

trabalho por turnos rotativos, pois a maioria dos profissionais das receções dos 

empreendimentos turísticos trabalha por turnos, as estratégias no âmbito da segurança e 

higiene no trabalho deverão ser organizadas para que os trabalhadores beneficiem de um nível 

de prevenção e proteção adequados à natureza do trabalho exercido, A proposta implica 

medidas, tais como (baseado em Freitas, 2016, p.683): 

• Definir um sistema de vigilância med́ica que acompanhe o eventual desajustamento dos 

trabalhadores ao trabalho noturno, prevenindo danos na saúde; 

• Reduzir o número de anos de trabalho noturno continuado em função da idade e outros 

fatores; 

• Estabelecer os turnos em articulação com os interessados; 

• Avaliar os riscos decorrentes de iluminação insuficiente ou inadequada; 

• Reduzir a duração do trabalho durante a noite; 

• Conceber os turnos com respeito pelo ciclo de sono; 

• Planificar e dar conhecimento do calendário com a organização dos turnos, com 

prévia antecedência; 

• Perspetivar alternativas ao trabalho noturno permanente; 

• Aumentar as pausas. 

Estes aspetos podem configurar um ambiente laboral de cooperação e de apoio para a 

realização do trabalho. 
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5.1.1.  Plano de ação preventiva para o trabalho por turnos 
 
Os empreendimentos turísticos, nomeadamente os estabelecimentos hoteleiros, encontram-se 

em funcionamento ininterruptamente, como referido anteriormente, sendo difícil alterar a 

dinâmica do horário laboral, uma vez que é obrigatoriamente necessário realizar trabalho em 

horários rotativos, entre a maioria dos trabalhadores. Contudo, considera-se importante 

apresentar as propostas de duas possíveis medidas (primária e secundária), que poderão ser 

aplicadas e que poderão ajudar a atenuar o stresse laboral manifestado por parte dos 

rececionistas inquiridos. Assim como medidas de intervenção primária, são apresentadas, na 

tabela 3, as seguintes (baseado em Dias, 2017): 

• Planear os horários de acordo com os trabalhadores, semanalmente e apresentando as 

respetivas escalas, com cerca de 2 dias de antecedência; 

• Redução do número de horas nos horários noturnos, o que vai nomeadamente, 

suavizar a intervenção nos ritmos circadianos dos rececionistas. 

E, como medida de intervenção secundária, é apresentada a medida abaixo indicada (baseado 

em Dias, 2017): 

• Planear os horários de trabalho, de modo a serem criadas mais pausas para os 

trabalhadores, visto que a pausa ajudar a restabelecer o equilíbrio, estabelecer um 

limite de horas semanais de trabalho e principalmente atenuar os fatores de riscos 

psicossociais, como é o caso do stresse laboral. 
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Prevenção Finalidade Método Objetivo Regularidade Cliente Resultados Esperados 

Primária Ajustar os horários 
de trabalho 

Planear os horários 
de acordo com o 

trabalhador 

Divulgação dos 
horários 

antecipadamente 
Semanal Todos os 

rececionistas 

Aumento da organização; 
 

Melhor gestão de tempo 

Primária Ajustar os horários 
noturnos 

Planear e diminuir 
o número de horas 

de trabalho em 
horários noturnos 

Redução das horas 
de trabalho noturno Semanalmente Todos os 

rececionistas 

Diminuição dos riscos psicossociais; 
 

Suavização da alteração dos ritmos 
circadianos; 

 
Maior conciliação de trabalho-família; 

 
Maior produtividade 

Secundária Ajustar ritmo de 
trabalho 

Planear os horários 
de trabalho 

 

Pausa para os 
trabalhadores; 

 
Estabelecer um 
limite de horas 

semanais; 
Atenuar fatores de 
riscos psicossociais 

Semanalmente Todos os 
rececionistas 

Tempo para descansar; 
Mais eficiência nas decisões; 

Maior produtividade; 
Diminuição do stresse laboral 

Tabela 3 - Plano de ação preventiva para o trabalho por turnos 

Fonte: Baseado em Dias, 2017, p.42 
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5.2. Medidas relativas ao aumento, excesso e/ou sobrecarga de trabalho 
 
Para os fatores de stresse relacionados à sobrecarga e/ou excesso de trabalho e falta de tempo 

para realizar adequadamente as tarefas profissionais, as medidas de eliminação dos mesmos 

podem ser orientadas para a situação de trabalho ou dirigidas para o indivíduo. Assim sendo, 

destacam-se as propostas do North American Institue of Occupacional Safety and Health 

(NIOSH), com um impacto na gestão das pessoas, de acordo com a proposta de Freitas (2016): 

• Promover a participação e controlo dos trabalhadores nas decisões que os afetem; 

• Compatibilizar as tarefas com as capacidades dos trabalhadores, com previsão de 

tempo de recuperação (carga de trabalho); 

• Definir tarefas satisfatórias e adequadas às qualificações; 

• Definir funções com clareza; 

• Evitar ambiguidades quanto ao desenvolvimento da carreira e à segurança do 

empregador. 

Ainda, para os fatores de sobrecarga e/ou excesso de trabalho, em contexto pandémico, a OIT 

(2020), sugere algumas ações sendo estas as seguintes: 

• Avaliar a carga de trabalho e as atribuições de tarefas, identificando situações de 

sobrecarga laboral em contexto específico da COVID-19, reconhecendo que os níveis 

de produtividade podem não estar em níveis normais, à medida que os trabalhadores 

se adaptam a novas modalidades e métodos de trabalho; 

• Ajustar e redistribuir as tarefas para garantir que as mesmas são em quantidade 

adequada aos trabalhadores, tendo em conta as suas capacidades individuais e a sua 

situação particular em contexto específico da crise da COVID-19; 

• Rever e definir claramente tarefas, responsabilidades e resultados a atingir, prestando 

atenção aos conflitos entre tarefas e a expetativa realista, tendo em conta as restrições 

e procedimentos impostos pela emergência da COVID-19; 

• Conceber ou implementar estratégias oportunas para lidar com a situação específica 

imposta pela pandemia, que podem exigir a redução de atividades ou, pelo contrário, 

intensificar a produção; 

• Reconhecer e valorizar os esforços dos trabalhadores para lidar com as alterações na 

organização e modalidades de trabalho durante a pandemia; 
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• Identificar e discutir com os trabalhadores sobres possíveis alterações e opções 

relativas ao tempo de trabalho, incluindo os horários de início ao fim, ao longo do 

tempo, turnos, férias a fim de evitar a concentração de pessoas e manter o 

distanciamento físico; 

• Organizar os horários de trabalho para evitar períodos excessivamente longos, e 

garantir períodos de descanso adequados; 

• Verificar se os dias de folga entre turnos prolongados são suficientes e permitem a 

recuperação da fadiga; 

• Encorajar as pessoas a fazer exercícios de relaxamento, alongamento ou atividades 

recreativas durante intervalos. 

 

5.2.1. Plano de ação preventiva para aumento, excesso e/ou sobrecarga de 

trabalho 
 
Após os resultados obtidos por parte dos rececionistas, verificou-se que o ritmo de trabalho é 

um fator de risco, ou seja, estes encontram-se a níveis elevados de stresse laboral devido ao 

acréscimo, excesso e/ou sobrecarga de trabalho imposto. Esta e ́uma condição diretamente 

relacionada com as caraterísticas do trabalho e, no contexto em questão, revela-se intrínseca 

e transversal a todas as atividades desenvolvidas. Por esse motivo, e devido à dificuldade em 

modificar determinadas condições, vai existir uma prevenção focada na promoção de 

recursos, ou seja, de proporcionar melhorias às condições de trabalho. As estratégias a serem 

aplicadas direcionam-se, na sua maioria, para todos os trabalhadores (baseado em Dias, 2017, 

p.42). Portanto, é apresentado, na tabela 4, um plano de ação preventiva para este fator, onde 

são apresentadas as seguintes intervenções primárias: 

• Realizar reuniões entre os trabalhadores e a chefia, de modo a reduzir o absentismo, 

as taxas de rotatividade dos trabalhadores e dos custos associados à perda de qualidade 

do trabalho realizado, aumento da produtividade e melhoria a nível do equilíbrio 

mental e físico; 

• Promover o espírito de equipa, aumentando, assim a resistência, o bem-estar, a 

entreajuda/apoio entre colegas e chefia, a valorização de cada trabalhador e a 

produtividade; 
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• Sensibilizar a liderança e gestão, resultando assim, na redução dos níveis de stresse 

apresentados, criando um maior entendimento e harmonia entre o trabalhador e a 

chefia, que por sua vez ajuda no aumento na confiança e produtividade do trabalhador; 

• Estabelecer pausas durante o tempo de trabalho, ajudando a aumentar o bem-estar, a 

um maior equilíbrio físico e mental, mais autonomia e, claramente, maior 

produtividade; 

• Informar os trabalhadores e promover ações de formação para os mesmos, ajudando a 

criar mão-de-obra mais saudável, motivada e produtiva, assim como, com melhor 

entendimento das funções a exercer e de todo o trabalho em si. Pois, uma formação 

adequada proporciona um clima organizacional mais elevado, sendo que os 

trabalhadores e as chefias se sentem mais aptos para enfrentar problemas, existindo 

um maior espírito de equipa (baseado em Ferreira, et al., 2015 cit por Dias, 2017, p.48). 

Por fim, é apresentada uma medida de intervenção secundária (baseado em Dias, 2017, 

p.42): 

• Promover os recursos individuais para reduzir o stresse laboral, pretendendo-se como 

resultados uma melhor noção de prioridades, encarar a realidade de prazos estipulados 

e gerir melhor o trabalho pessoal. 

Como referido anteriormente, nas propostas para o trabalho por turnos, as intervenções a 

este nível também não são comuns nas pesquisas literárias, uma vez que a sua eficácia não 

e ́ comprovada, talvez por essas intervenções se focarem muito no stresse no trabalho, 

sendo que um dos principais princípios do stresse é que a própria mudança e ́stressante 

(Dias, 2017, p.42). 
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Prevenção Finalidade Método Objetivo Regularidade Clientes Resultados Esperados 

Primária Ajuste o horário laboral 
Reuniões entre os 
trabalhadores e a 

chefia; 

Promoção da participação e 
controlo dos trabalhadores 
nas decisões que os afetem 

Semanal/Quinzenal 
 
 

Todos os 
rececionistas 

Redução do absentismo, 
das taxas de rotatividade 
dos trabalhadores, dos 

custos associados à perda 
de qualidade; 

 
Maior produtividade; 

 
Equilíbrio mental e físico 

Primária Redução de exigências 
emocionais 

Promover o espírito de 
equipa 

Promoção de horas de 
refeição/pausas Diário/semanal Todos os 

rececionistas 

Maior resistência; 
 

Bem-estar; 
 

Apoio; 
 

Valorização; 
 

Aumento da produtividade 
       

Primária Ajuste o ritmo de 
trabalho 

Sensibilizar a liderança 
e gestão 

Promoção de uma gestão 
orientada para a prevenção 

Sempre que 
necessário 

Toda a 
organização 

Redução do stresse; 
 

Maior entendimento 
trabalhador-chefia; 

 
Maior produtividade 

Primária 

Promover a 
participação e controlo 
dos trabalhadores nas 

decisões que os afetem 

Estabelecer pausas 
durante o tempo de 

trabalho 

Incentivar a promoção da 
saúde e bem-estar 

Diária 
 

Todos os 
rececionistas 

Bem-estar; 
Equilíbrio físico e mental; 

Maior produtividade; 
Mais autonomia 

Primária 

Estipular tarefas de 
acordo com as 
capacidades e 

qualificações dos 
trabalhadores, 

Informação aos 
trabalhadores; 

 
Ações de formação 

Feedback; 
 
Facilitar a formação 
adequada e necessária 
aos trabalhadores 

Sempre que 
necessário 

Todos os 
rececionistas 

Mão-de-obra saudável, 
motivada e produtiva 
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Secundária Aumento da saúde 
geral 

Promover os recursos 
individuais para reduzir 

o stresse laboral 

Workshop de gestão de 
tempo 2 vezes por ano Todos os 

rececionistas 

Noção de prioridades; 
 

Realismos de prazos; 
 

Gestão de trabalho pessoal; 
Controlo 

Tabela 4 - Plano de ação preventiva para aumento, excesso e/ou sobrecarga de trabalho 

Fonte: Baseado em Dias, 2017, p. 43
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5.3. Medidas para conciliar a vida profissional e a vida pessoal 
 

Outro fator stressante apontado foi a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, 

através dos gráficos relativos à distribuição dos rececionistas em função da falta de 

estabilidade na vida conjugal e/ou pessoal devido a responsabilidades profissionais, e em 

função da falta de tempo para manter uma boa relação com as pessoas mais próximas.  

A flexibilização do tempo e das formas de trabalho, a criação de serviços de apoio à família, 

as licenças e outras medidas de apoio aos pais trabalhadores, visam o bem-estar e a satisfação 

profissional dos recursos humanos, a melhoria da qualidade de produção ou serviço final, 

contribuem também para a diminuição do absentismo e para a valorização da imagem das 

empresas, tornando-as exemplares relativamente a questões sociais, valores e práticas da 

cidadania (Guerreiro, et al 2006). 

A OIT (2020), apresentou medidas preventivas para a conciliação entre a vida profissional e 

a vida familiar, de acordo com a situação pandémica, por exemplo: 

• Aumentar a flexibilidade nas modalidades de trabalho, de modo que os horários de 

trabalho e as férias sejam organizadas de forma a permitir que os trabalhadores 

cumpram os seus deveres e responsabilidades pessoais acrescidas; 

• Informar os trabalhadores sobre os procedimentos para obter licenças médicas; 

• Permitir que os trabalhadores gozem férias anuais; 

• Permitir que os trabalhadores gozem de licenças parentais durante o encerramento das 

escolas; 

• Considerar prestar apoio financeiro para os serviços de baby-sitting para os pais e mães 

trabalhadores e/ou informá-los sobre as medidas que as autoridades públicas podem 

ter adotado para os apoiar durante a emergência da COVID-19; 

• Reconhecer que o equilíbrio entre as exigências da vida profissional e da vida familiar 

pode ter impacto na produtividade e fazer ajustamentos para fazer face a estas 

preocupações. 
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5.3.1. Plano de ação preventiva para conciliar a vida profissional e a vida 

pessoal  

Sendo que conciliar a vida profissional e a vida pessoal é um dos fatores que origina bastante 

stresse nos rececionistas de estabelecimentos hoteleiros, é imperativo a apresentação de um 

plano com algumas medidas, até porque a conciliação entre a vida profissional e familiar traz 

consigo vantagens quer para a entidade empregadora, quer para o trabalhador. Para a primeira 

traduz-se em benefícios a médio e longo prazo que passam pelo aumento da flexibilidade e da 

capacidade para lidar com a mudança, melhores opções na retenção dos trabalhadores, 

melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade e eficácia, diminuição do 

absentismo e do turnover, melhor imagem pública, aumento do compromisso e do sentimento 

de lealdade e pertença dos trabalhadores face à organização. Para os trabalhadores as 

vantagens traduzem-se num aumento do nível de satisfação laboral, melhor gestão do tempo, 

aumenta do sentido de controlo da vida pessoal, melhores relações com os superiores 

hierárquicos, diminuição do stresse laboral, aumento da autoestima, concentração e confiança, 

lealdade e compromisso com a organização, maior eficiência e um aumento de bem-estar 

individual e familiar e da saúde em geral (Paulos, 2009 cit por Ribas, 2013, p.25). 

Também, neste plano de ação preventiva, as intervenções a este nível não são comuns nas 

pesquisas literárias, uma vez que a sua eficácia não e ́ comprovada, sendo que um dos 

principais princípios do stresse e ́que a própria mudança e ́stressante (Dias, 2017, p.42). 

Assim, são apresentadas duas medidas primárias e uma medida secundária (tabela 5). Como 

medidas primárias são apresentadas as seguintes (baseado em Agostinho, 2015, p.53): 

• Planear as folgas dos trabalhadores, ajudando assim a criar um maior bem-estar e 

compreensão entre os trabalhadores e a chefia; 

• Realizar reuniões entre os trabalhadores e a chefia, criando assim maior respeito e 

compreensão mútuos e, consequentemente, maior relação de confiança a todo o nível 

organizacional envolvido (trabalhadores e chefia), bom ambiente laboral, relação de 

confiança, e maior produtividade por parte dos trabalhadores. 

Por conseguinte, como medida secundária, é apontada, designadamente: 
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• A apresentação de um pré-plano de férias, o que acaba por ajudar no aumento do bem-

estar, no descanso dos trabalhadores e numa melhor gestão de tempo planeado, 

atempadamente, em família.   
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Prevenção Finalidade Métodos Objetivo Regularidade Clientes Resultados Esperados 

Primária Planear folgas Plano de folgas; 
Reuniões 

Aumentar o nível de 
descanso Semanal Todos os 

rececionistas 

Bem-estar; 
 

Maior produtividade 

Primária Ajustar o horário 
laboral e férias 

Reunião entre os 
trabalhadores e a 

chefia; 
 
 

Aumentar a 
flexibilidade nos 

horários; 
 
 

Semanal/quinzenal 
 
 
 
 

Todos os 
rececionistas 

 
Relação de confiança entre 

trabalhador-chefia; 
 

Bom ambiente laboral; 
 

Maior produtividade; 
 

Relação de confiança 

Secundária 
Gerir a marcação 

de férias 
atempadamente 

Apresentação de 
um pré- plano de 

férias 

Planear as férias e/ou 
folgas atempadamente Semestral Todos os 

rececionistas 

Bem-estar; 
 

Descanso; 
 

 Mais tempo planeado em família 
Tabela 5 - Plano de ação preventiva para conciliar a vida profissional e a vida pessoal 

Fonte:  Baseado em Dias, 2017, p.42
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5.4. Medidas para prevenir o stresse resultante da pandemia 
 
De acordo com a análise de dados realizada aos 20 inquiridos, obteve-se um aumento dos seus 

níveis de stresse laboral aos mesmos, devido à situação pandémica atual. Por isso, torna-se 

necessário apresentar alguns exemplos de medidas de Segurança e Saúde no Trabalho que 

podem ser tomadas, conforme Meirinho (2021): 

• Compromissos de gestão, apoio e estreita ligação com superiores e colegas; 

• Distribuição de tarefas com prazo; 

• Estabelecer objetivos e metas a atingir; 

• Flexibilidade de horário; 

• Direito a desligar do trabalho em horários determinados, reservados para descanso e 

vida pessoal; 

• Equipamentos adequados (nomeadamente, a disponibilização de equipamentos de 

proteção individual a hóspedes e trabalhadores); 

• Formação específica para gerir crises, após o início da pandemia; 

• Bons sistemas de comunicação; 

• Realização de videoconferências, se for o caso, entre chefias e equipas e, sempre que 

possível, entre os diversos membros da equipa, permitindo a partilha e experiências, 

dúvidas e contacto social; 

• Serviços de apoio, incluindo programas de assistência a trabalhadores/as. 

 

5.4.1. Plano de ação preventiva para o stresse resultante da pandemia 
 
Após os resultados obtidos pelos rececionistas, observou-se que realmente, nos inquiridos, 

com o aparecimento da pandemia por COVID-19, o nível de stresse laboral aumentou, 

tornando-se importante apresentar um plano de ação preventiva de acordo com esta situação. 

De modo a facilitar a elaboração de propostas no plano, recorreu-se ao documento fornecido 

digitalmente pela DGS (2021), relativo à proteção e promoção da saúde dos trabalhadores de 

acordo com os desafios da COVID-19.  
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Assim, no plano de ação preventiva para o stresse resultante da pandemia, apresentado pela 

tabela 6, são indicadas algumas medidas preventivas de caráter primário, nomeadamente: 

• Reuniões entre os trabalhadores e as chefias, visando assim, maior produtividade, 

maior autonomia, bom ambiente laboral entre trabalhador e a chefia, menos stresse 

laboral; 

• Comunicação organizacional, criando uma melhor conexão entre os trabalhadores, 

diminuição do stresse laboral e aumento das capacidades laborais; 

• Colaboração do empregador e serviços de SST com a Autoridade de Saúde 

responsável pelo rastreio de contatos, identificação dos trabalhadores, através do 

médico do trabalho, que possam ter tido contato com algum caso positivo, de modo a 

parar a cadeia de transmissão na empresa, criando, assim, maior proteção e segurança 

de todos os trabalhadores envolvidos e também cliente; 

• Rastreios, com o intuito de, nomeadamente, promover a saúde e proteção de todos os 

envolvidos na organização, maior segurança laboral, diminuição e/controlo da 

transmissibilidade da COVID-19 e diminuição dos riscos psicossociais, como é o caso 

do stresse laboral; 

• Fornecimento de equipamentos de proteção individual, de modo a promover maior 

segurança laboral e bem-estar. 

É importante que a estratégia de prevenção da empresa acompanhe a evolução da situação 

epidemiológica da COVID-19, tenha em conta o estado de saúde/doença da população 

trabalhadora, e a (re)reorganização das atividades para funcionamento da empresa (DGS, 

2021, p.13). 

Cabe ao empregador, designadamente através dos respetivos Serviços de SST, determinar 

e implementar as medidas especificas de prevenção da transmissão da infeção por SARS-

COV-2 mais adequadas à atividade económica da empresa, às características e dimensão 

dos postos de trabalho, à(s) atividade(s) e tarefa(s) dos trabalhadores, ao contexto próprio 

de cada trabalho, bem como, em determinadas situações, às necessidades e características 

especificas e individuais de cada trabalhador da empresa. De realçar o necessário 

cumprimento das disposições legislativas, nomeadamente as estabelecidas para o regime 

excecional e transitório no âmbito da COVID-19, as normas e orientações da DGS e outras 

informações emanadas por entidades oficiais (DGS, 2021, p.18) 
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Prevenção Finalidade Métodos Objetivos Regularidade Clientes Resultados Esperados 

Primária Distribuição de 
tarefas 

Reuniões entre 
trabalhadores e a chefia 

Promover a participação e 
controlo dos trabalhadores nas 

decisões que os afetem 

Mensalmente 
 
 

Todos os 
rececionistas 

Maior produtividade; 
Maior autonomia; 

Bom ambiente laboral 
trabalhadores-chefia; 
Menos stresse laboral 

Primária Maior compreensão 
e entreajuda 

Reuniões entre 
trabalhadores e chefia 

Compromissos de gestão, apoio 
e estreita ligação com superiores 

e colegas 

Sempre que 
necessário 

Todos os 
rececionistas e 

superiores 

Melhor ambiente laboral; 
Maior confiança; 
Bem-estar geral 

Primária 
Promoção do 

“compromisso com o 
local de trabalho” 

Comunicação 
organizacional 

Comunicação no local de 
trabalho; 

 
Local determinado para afixar 

informação 

Diário Todos os 
rececionistas 

Conexão entre os 
trabalhadores; 

Menos stresse laboral; 
Alcance de objetivos; 

Aumento das capacidades 
profissionais 

Primária 

Identificar potenciais 
contatos de 

transmissibilidade de 
COVID-19 

Colaboração do 
empregador e serviços de 

SST com a Autoridade 
de Saúde responsável 

pelo rastreio de contatos; 
 

Identificação dos 
trabalhadores (através do 
médico do trabalho) que 
possam ter tido contato 

com algum caso positivo 
de COVID-19, visando 
interromper a cadeia de 
transmissão na empresa 

Identificar trabalhadores que 
estiveram expostos, no local de 
trabalho, a um caso confirmado 
por SARS-COV-2/COVID_19 

dentro do período de 
transmissibilidade ou a material 

biológico infetado. 

Sempre que 
necessário 

Todos os 
rececionistas 

 
Proteção e segurança de 
todos os trabalhadores 
envolvidos, e clientes; 

 
Diminuição do stresse 

laboral; 
 

Menor risco de 
absentismo 

 
 
 
 
 
 

Primária 

Identificar a infeção 
por SARS-COV-
2/COVID-19 em 

trabalhadores 

Rastreios 

O empregador/chefia, deve 
instituir rastreios regulares e 
proporcionais ao risco para 

COVI-19; 

Quinzenalmente/ 
Sempre que se 

justifique 

Todos os 
rececionistas e 

chefia 

Promoção da saúde e 
proteção de todos os 

trabalhadores da 
organização; 
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assintomáticos e sem 
conhecimento de 

contato com casos 
confirmados de 

COVID-19 

 
Os rastreios assintomáticos 

devem ser coordenados pelos 
Serviços de Saúde do Trabalho 

da empresa, exceto situações em 
que a sua realização e gestão é 

da responsabilidade das 
Autoridades de 

Saúde/Administrações 
Regionais de Saúde 

territorialmente competentes 

 
Maior segurança; 

 
Diminuição de 

absentismo; 
 

Diminuição e/ou controlo 
da transmissibilidade da 

COVID-19; 
 

Menos riscos psicossociais 

Primária Promoção de 
medidas preventivas Programas de formação Proteção aos funcionários e 

clientes Trimestral Todos os 
rececionistas 

Maior segurança; 
Bem-estar; 

 
Maior produtividade; 

 

Primária 
Proteção à COVID-

19 no local de 
trabalho 

Comunicação 
organizacional - 

Fornecimento de EPI`S 
adequados (máscaras, 

álcool-gel) 

Proteção aos funcionários e 
cliente 

Sempre que 
necessário 

Todos os 
rececionistas 

Maior segurança; 
 

Bem-estar 

Tabela 6 - Plano de ação preventiva para o stresse resultante da pandemia 

Fonte: Baseado em Direção Geral de Saúde, 2021
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4. Considerações Finais 
 

O stress é uma realidade nos dias que decorrem, o que pode levar ao desequilíbrio pessoal, 

com manifestações diretas na componente física, intelectual e no desempenho de cada 

indivíduo. É de extrema importância uma boa gestão para que haja equilíbrio interpessoal e 

organizacional. 

A problemática principal encontrada neste grupo profissional e ́a dificuldade de conciliar o 

horário de trabalho com a vida particular, assim como a sobrecarga horária e/ou excesso de 

trabalho, o que acarreta transtornos como o stresse, trazendo várias consequências para o 

trabalhador e consequentemente para a empresa, pois com o passar do tempo acaba por 

produzir menos.  

O controlo do ciclo e ́um processo sistemático pelo qual os riscos são identificados, analisados 

e geridos, e os trabalhadores protegidos. Esta abordagem de resolução dos problemas 

encontra-se bem estabelecida como estratégia para combater os riscos físicos e psicológicos 

no trabalho, constituindo, para além disso, uma estratégia útil para a avaliação de todos os 

riscos psicossociais no trabalho. 

Pode afirmar-se que as organizações, neste caso, os estabelecimentos hoteleiros que valorizem 

a prevenção e proteção continuamente, têm maiores hipóteses, tanto a nível de sobrevivência 

e de competitividade, quanto do aumento de satisfação dos seus trabalhadores, aumentando, 

assim, o nível de produtividade, envolvimento e compromisso para com a organização.  

No contexto dos inúmeros impactos que a COVID-19 teve no dia-dia dos rececionistas, pode 

afirmar-se que os estabelecimentos não se encontram bem preparados para fazer frente a 

situações de crise e que os estabelecimentos hoteleiros deviam preparar-se melhor para lidar 

com situações de crise. Esta pandemia veio efetivamente alterar a realidade da hotelaria, pois 

numa situação como esta, os impactos causados implicaram muitos transtornos, desde a perda 

de clientes, à alteração de espaços físicos dos alojamentos que se viram obrigados a adaptar-

se a pedido de entidades como o governo e a direção geral de saúde, devido às proporções que 

os números de casos de infeções tiveram (Gomes, B. (2021). 

Os riscos psicossociais e o stresse relacionado com o trabalho são das questões que maiores 

desafios apresentam em matéria de segurança e saúde no trabalho. Têm um impacto 

significativo na saúde de pessoas, organizações e economias nacionais, juntamente com as 

novas formas de trabalho e de vida e o esforço contínuo de adaptação, decorrentes da 
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pandemia por COVID-19, provocam atualmente uma maior expressão dos riscos psicossociais 

(Meirinho, 2021). 

Os objetivos deste estudo foram concluídos, apresentado, no final, algumas medidas 

preventivas no âmbito de Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com as situações 

vigentes. 

Ao considerar as solicitações profissionais, é importante não confundir riscos psicossociais 

como a carga de trabalho excessiva com as condições, embora estimulantes e por vezes 

desafiantes, de um ambiente de trabalho construtivo em que os trabalhadores são bem 

preparados e motivados para dar o seu melhor. Um ambiente psicossocial positivo promove o 

bom desempenho e o desenvolvimento pessoal, bem como o bem-estar mental e físico dos 

trabalhadores (OSHA). 

 

  



 67 

5. Referências Bibliográficas  
 

• Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2020). Acedido a dia 20 de 

fevereiro de 2020. Disponível em https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-

risks-and-stresse; 

 

• Agostinho (2015). Diagnóstico de Riscos Psicossociais e Proposta de Intervenção na 

Fiscalidade Comercial de uma Empresa de Transportes Públicos. (Dissertação de 

Mestrado). Instituto Universitário de Lisboa. Disponível em https://repositorio.iscte-

iul.pt/bitstream/10071/10107/1/2015_ECSH_DPSO_Dissertação_Ana%20Rita%20d

os%20Santos%20Agostinho.pdf; 

 

• Almeida, L. & Freire, T. (2007). Metodologia da Investigação em Psicologia e 

Educação. Braga: Psiquilíbrios; 

 

• Almeida, D. (2009). O Strtess Ocupacional: As Fontes de Stress e suas Associações 

(Dissertação de Mestrado). Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa. 

Acedido a 18 Novembro de 2021. Disponível em 

https://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/4353/1/13577.pdf; 

 

• Allen, T. D., Herst, D. E., Bruck, C. S. & Sutton, M. (2000). Consequences associated 

with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. Journal of 

Occupational Health Psychology, 5(2), 278-308; 

 

• Associação Portuguesa de Segurança e Saúde no Trabalho, Disponível em 

https://www.apsei.org.pt/areas-de-atuacao/seguranca-no-trabalho/stresse-no-

trabalho/; 

 

• Araújo, T. (2020). O horário de trabalho por turnos e os riscos psicossociais: 

diagnóstico de um setor de Gestão Estratégica de Recursos Humanos). Universidade 

da Maia. Acedido 6 de Abril de 2021. Disponível em 

https://repositorio.ismai.pt/bitstream/10400.24/1922/1/Tiago%20Machado%20Araúj

o_35079%20.pdf; 

https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stresse
https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stresse
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/10107/1/2015_ECSH_DPSO_Dissertação_Ana%20Rita%20dos%20Santos%20Agostinho.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/10107/1/2015_ECSH_DPSO_Dissertação_Ana%20Rita%20dos%20Santos%20Agostinho.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/10107/1/2015_ECSH_DPSO_Dissertação_Ana%20Rita%20dos%20Santos%20Agostinho.pdf
https://www.apsei.org.pt/areas-de-atuacao/seguranca-no-trabalho/stresse-no-trabalho/
https://www.apsei.org.pt/areas-de-atuacao/seguranca-no-trabalho/stresse-no-trabalho/
https://repositorio.ismai.pt/bitstream/10400.24/1922/1/Tiago%20Machado%20Araújo_35079%20.pdf
https://repositorio.ismai.pt/bitstream/10400.24/1922/1/Tiago%20Machado%20Araújo_35079%20.pdf


 68 

 

• Baker, A., Ferguson, S., & Dawson, D. (2003). The perceived value of time: Controls 

versus shiftworkers. Time & Society; 

 

• Bebeshifar, M., & Nazarian, R. (2013). Role of Occupational Stress in Organizations. 

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (9), 648-657. 

 

• Borges, A. G. (2013, Agosto). Stress Organizacional. Sinais Vitais, p.p.15-22; 

 

• Botton, R. (2020). O aumento do stresse em tempos de pandemia. Acedido a 10 de 

Julho de 2021. Disponível em https://www.netfarma.pt/o-aumento-do-stress-em-

tempos-de-pandemia/; 

 

• Bruck, C. S., Allen, T. D. & Spector, P. E. (2002). The Relation between Work-Family 

Conflict and Job Satisfaction: A Finer-Grainer Analysis. Journal of Vocational 

Behavior, 60, 336-Byron, K. (2005); 

 

• Business School, Porto (2020). O impacto da Covid-19 no setor do Turismo. Acedido 

a 10 de Julho de 2021. Disponível em 

https://www.pbs.up.pt/pt/artigos-e-eventos/artigos/o-impacto-da-covid-19-no-setor-

do-turismo/ 

 

• Carvalho, V. (2016). A relação trabalho-família: O desafio para ontem (Tese de 

doutoramento). Universidade de Lisboa. Acedido a 1 de Dezembro de 2021. 

Disponível em 

https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/23633/1/ulsd072691_td_Vania_Carvalho.pd

f; 

 

• Chagas, D. (2015). Riscos Psicossociais no Trabalho: Causas e Consequências. 

International Journal of Developmental and Educational and Psychology, nº1 - Vol.2. 

ISSN:0214-9877, p.p.439-446. Acedido a 1 de Dezembro de 2021. Disponível em 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851784043; 

 

https://www.netfarma.pt/o-aumento-do-stress-em-tempos-de-pandemia/
https://www.netfarma.pt/o-aumento-do-stress-em-tempos-de-pandemia/


 69 

• Colligan, T. W., & Higgins, E. M. (2006). Workplace stress: Etiology and 

consequences. Journal of Workplace Behavioral Health, 21, p.p. 89-97. Acedido a 10 

12 de Julho. Disponível em 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J490v21n02_07; 

 

• Costa, G. (2010). Shift Work and Health: Current Problems and Preventive Actions. 

Safety Health Work, 1, pp. 112-123; 

 

• Costa, 2020. TRIPALIUM - Justicia Social Y Trabajo Decente, e-revista, vol. 2, pp-

9. Acedido a 20 nov. de 2021. Disponível em 

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/31773/1/Riscos%20psicossociais%20e

%20Covid-

19%20o%20renascimento%20da%20saúde%20e%20segurança%20no%20trabalho.p

df; 

 

• Couto, S.F.S. (2012). O Impacto do Turismo na Qualidade de Vida e Bem-Estar do 

Turista. (Dissertação de Mestrado não editada, Programa de Mestrado em Turismo). 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Portugal. Acedido 

a 26 de Novembro de 2021. Disponível em 

http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/3947/Disserta%C3%A7%C3%

A3o.pdf?sequence=1, acedido a 04/03/2020; 

 
• Dias, R. (2017). Diagnóstico nos Riscos Psicossociais e Proposta de Intervenção numa 

empresa do Setor do retalho: O Modelo JD-R como pressuposto teórico para o 

ajustamento das exigências e recursos do trabalho. (Dissertação de Mestrado). Escola 

de Ciências Sociais e Humanas. Instituto Universitário de Lisboa. Acedido a 3 de 

Dezembro de 2021. Disponível em 

https://repositorio.iscteiul.pt/bitstream/10071/15310/1/TESE%20FINALISSIMA.pdf

; 

 
• Gabinete Psicossocial. Cruz Vermelha Portuguesa. (2018). Orientações Nacionais 

Para Processos de Avaliação de Riscos Psicossociais. Acedido a 8 de Dezembro de 

2021. Disponível em 

https://www.cruzvermelha.pt/images/pdf/Orientações_AvaliaçaoRPS.pdf; 

http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/3947/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=1
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/3947/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=1


 70 

 

• Cunha, M. P., Rodrigues, S. B. (2002). Manual De Estudos Organizacionais (1ªed.) 

Editora RH; 

 

• Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, da União Geral dos Trabalhadores 

(UGT), acedido a 14 de abril de 2020 e disponível em 

https://www.ugt.pt/downloadcomunicados?comunicado=2053&file=ed96a9d08cbc6

b1fcca5aaec385eb4eb2c230adf; 

 
• Direção Geral de Saúde (2021). Proteção e Promoção de Saúde dos Trabalhadores - 

Robustecer os Serviços de Saúde Ocupacional Perante os Desafios da COVID-19. 

Acedido a 3 de Dezembro de 2021. Disponível em 

https://www.dgaep.gov.pt/CORONAVIRUS/docs/Prot_prom_saude_trabalhadores_3

0_abr_2021.pdf; 

 

• Dias, T. (2015). Trabalho por turnos - os riscos “esquecidos”. Saúde ocupacional. 

Acedido a 15 de Abril de 2020.  Disponível em http://blog.safemed.pt/trabalhos-por-

turnos-os-riscos-esquecidos/; 

 
 

• Economias (2020). O Subsídio de turno e o trabalho por noturno. Acedido a 20 de 

fevereiro de 2020. Disponível a https://www.economias.pt/subsidio-de-turno-e-

trabalho-noturno/; 

 

• ENATUR (2020). Acedido a 5 de Abril de 2020. Disponível em 

http://www.enatur.pt/conteudo.aspx?lang=pt&id_class=196&name=Missao; 

 

 

• Fortin, M. (2009). O Processo de Investigação - Da Conceção À Realização. (5ªed.) 

Lisboa: Lusociência; 

 

• Freitas, L. (2016). Segurança e Saúde do Trabalho (3ªed.). Lisboa: Edições: Siĺabo; 
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Anexo I - Questionário utilizado para a recolha de dados (QSP-VG) - Original 
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APÊNDICE 1 - Dados sociodemográficos 

 
Questionário 

 
Stress Laboral em Rececionistas de Estabelecimentos Hoteleiros e Turismo em Espaço Rural 

no Distrito de Beja 

 

O presente questionário é parte da dissertação de mestrado da aluna Vera Mónica Leitão 

Ameixa Sampaio, no âmbito do mestrado em Segurança e Higiene do Trabalho na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Beja.  

Pretende-se com este questionário recolher dados/informação junto dos rececionistas de 

estabelecimentos hoteleiros, que desenvolvem a sua atividade profissional no distrito de Beja, 

de modo a darem o seu contributo para a elaboração desta dissertação de mestrado, cujo tema 

e ́“Stress Laboral em Rececionistas em empreendimentos turiśticos”. 

O questionário é constituído por duas partes, sendo que: 

A primeira parte é direcionado para a recolha de dados sociodemográficos e 

socioprofissionais, de modo a caraterizar a população inquirida e da responsabilidade do 

inquiridor; 

A segunda parte consiste na apresentação do questionário FPSICO - questionário de 

identificação de fatores de riscos psicossociais, desenvolvido pelo Instituto Nacional De 

Seguridad e Higiene em el Trabajo de Espanha (INSHT, 2012). 

De acordo, para realizar o questionário basta assinalar/posicionar a sua resposta, adequando a 

mesma à sua situação. 

O presente questionário é de natureza confidencial. 

O tratamento de dados não será sujeito a uma análise individual, pelo que será de caráter 

anónimo. 

A presente declaração de consentimento encontra-se em conformidade segundo o artigo 6º 

aos seguintes, do RGPD (Regulamento. Geral de Proteção de Dados) -  Regulamento (EU) 

2016/679 do Parlamento europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 - caraterizando-se, 

assim, pela manifestação de vontade, consentimento livre, com finalidade específica, 

consentimento informado e explícito, pela qual o titular dos dados aceita mediante a seguinte 

declaração que os respetivos dados pessoais sejam objeto de tratamento, em contexto 

legalmente admissível. 
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Declaro e autorizo a utilização dos meus dados pessoais, para análise estatística da dissertação 

de mestrado de Segurança e Higiene no Trabalho, do Instituto Politécnico de Beja, 

respeitando, assim, as obrigações impostas pelo RGPD (Regulamento Geral de Proteção de 

Dados). 

o (Campo Obrigatório) 

 

 

Parte I - Dados Sociodemográficos e Socioprofissionais 

1. Género 

o Feminino 

o Masculino 

2. Idade 

o (resposta) 

3. Estado Civil 

o Solteiro(a) 

o Casado(a) 

o Viúvo/a 

o Outro. Qual?_______ 

4. Tem filhos? 

o Sim. Quantos? ________ 

o Não 

5. Qual o seu grau académico? 

o Ensino Básico 

o Ensino Secundário 

o Licenciatura 

o Bacharelato 

o Mestrado 

o Doutoramento 

o Outro. Qual?________ 

 

6. Qual o seu vínculo com a entidade hoteleira? 

o Estagiário. Qual o tipo de Estágio? __________ 



 85 

o Contrato a termo certo 

o Contrato sem termo 

o Contrato a termo incerto 

o Contrato de trabalho de muito curta duração 

o Trabalho temporário 

o Contrato de trabalho a tempo parcial 

o Prestação de serviços 

 

7. Qual a localidade onde trabalha? 

o A sua resposta 

8. Que distância percorre desde a sua casa até ao seu local trabalho? 

o _____Km 

9. Quanto tempo demora a chegar ao local de trabalho? 

o _____min. 

10. Qual o meio de transporta que utiliza para se deslocar para o trabalho? 

o Carro 

o Bicicleta 

o Mota 

o A pé 

o Transporte coletivo 

o Outro. Qual?________ 

11. Há quanto tempo exerce esta atividade profissional? 

o (A sua resposta) 

 

12. Realiza trabalhos por turnos? 

o Sim 

o Não 

11.1. Se sim, qual o seu regime por turnos? 

o Diurno fixo 

o Noturno fixo 

o Rotativo  
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APÊNDICE 2 - Efeitos da pandemia no stresse laboral 
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