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1. Introdução 
 

O módulo «Acidentes de Trabalho e Problemas de Saúde Relacionados com o 

Trabalho» (ATPS 2007) insere-se no programa de módulos ad hoc aprovado pelo 

Eurostat para 2007-2009 – a realizar no 2.º trimestre de cada ano. 

O Regulamento (CE) n.º 577/98 do Conselho, de 9 de Março de 1998, relativo à 

organização de um inquérito por amostragem às forças de trabalho na Comunidade, 

determina a elaboração de um plano de módulos ad hoc de realização conjunta com o 

Inquérito ao Emprego (IE), com o intuito de definir para cada ano um conjunto de 

informação suplementar de variáveis sobre assuntos considerados de interesse para a 

caracterização do mercado de trabalho. 

A realização deste módulo tem por base a necessidade de se reforçarem os trabalhos 

em curso na Comunidade tendentes à harmonização das estatísticas dos acidentes de 

trabalho e das doenças profissionais, a fim de se poder dispor de um conjunto de 

informação comparativa que permita avaliar objectivamente o impacte e a eficácia das 

medidas adoptadas no contexto da nova estratégia comunitária de saúde e segurança 

no trabalho. 

O presente módulo constitui a segunda operação estatística modular sobre esta 

matéria que é ancorada ao Inquérito ao Emprego. A primeira operação foi executada 

em 1999, tendo concorrido para a definição de uma estratégia comunitária sobre 

saúde e segurança no trabalho. 

 

2. Objectivos 

 

O módulo ATPS 2007 tem como objectivo principal recolher informação sobre 

acidentes de trabalho e problemas de saúde, em indivíduos com 15 ou mais anos, que 

trabalharam na semana de referência ou que tenham trabalhado anteriormente. 

Essa informação reparte-se basicamente em três blocos: 

 Acidentes de trabalho (excepto doenças),  incidindo em alguns aspectos 

relacionados, tais como: 

� Ocorrência ou não de acidentes de trabalho;  

� Actividade profissional exercida quando ocorreu o acidente; 

� Tempo de ausência ao trabalho motivado por acidente de trabalho. 
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Problemas de saúde relacionados com o trabalho (exc epto acidentes de 

trabalho) , incidindo em alguns aspectos tais como: 

� Ocorrência ou não de problemas de saúde causados ou agravados pelo 

trabalho; 

� Tipo de problemas de saúde; 

� Limitações na actividade diária provocado pelos problemas de saúde ligados 

ao trabalho; 

� Tempo de ausência ao trabalho; 

� Caracterização da actividade profissional relacionada com os problemas de 

saúde. 

Factores no trabalho que podem afectar o bem-estar mental ou a saúde física  

do indivíduo, procurando identificar situações de: 

Bem-estar mental 

Exposição a: 

� Assédio ou perseguição; 

� Violência ou ameaça de violência; 

� Pressão de prazos ou sobrecarga de trabalho. 

 

Saúde física 

Exposição a: 

� Produtos químicos, poeiras, vapores, fumos ou gases; 

� Ruídos ou vibrações; 

� Posturas ou movimentos de trabalho difíceis de suportar ou o manuseamento 

de cargas pesadas;  

� Risco de acidentes.   

  
3. População inquirida 

 

Universo: Conjuntos de todos os indivíduos residentes no território nacional que estão 

empregados ou que já estiveram empregados. 
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Universo de Referência: Conjunto de todos os indivíduos residentes no território 

nacional em alojamentos familiares, que à data do último dia da semana de referência 

do IE, estão empregados ou que já tinham estado empregados.  

Para as diversas áreas do módulo ter-se-á em conta as seguintes restrições 

populacionais:   

Acidentes de trabalho ocorridos nos últimos doze me ses: 

Indivíduos empregados ou que tiveram um emprego nos últimos doze 

meses anteriores à semana de referência 

 

Problemas de saúde relacionados com o trabalho sofr idos nos últimos doze 

meses: 

Indivíduos empregados ou que tiveram um emprego 

 

Factores no trabalho que podem afectar negativament e o bem-estar mental 

ou a saúde física: 

Indivíduos empregados na semana de referência 

 

4. Âmbito do inquérito 

    O presente inquérito será realizado a nível do País. 

 

5. Unidades estatísticas 
 
Unidade Amostral 

   Alojamento familiar de residência principal. 
 

Unidade de Observação 

     Indivíduo.  

 

6. Recolha de informação 

O ATPS 2007 insere-se no questionário do IE, tendo início após a questão 143 (Número 

de ordem do indivíduo que respondeu) e que corresponde à última questão do IE. 

Em situações em que a entrevista está a ser efectuada por proxy, apenas o conjunto de 

questões sobre os acidentes de trabalho (S1 a S5) é passível de ser respondido. 

Quando a entrevista está a ser efectuada junto do próprio, este é elegível para 

responder a todo o questionário do módulo. 
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A recolha da informação é feita através de entrevista assistida por computador (sistema 

CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing).  

 
7. O questionário em detalhe 

 

7.1 Questões relativas a “Acidentes de trabalho (ex cepto doenças) 
ocorridos nos últimos 12 meses” 

 

S1. 
 

 

Anos:1 a 90  

 

Quem responde 

Respondem à questão S1 os indivíduos empregados na semana de referência ou que 

tiveram um emprego cuja data de abandono não é anterior em mais de um ano à 

semana de referência. 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se ocorreu ou não algum acidente no local de trabalho ou durante o 

tempo de trabalho, nos últimos 12 meses (acidente rodoviário ou outro tipo de acidente).  

   

 

Um indivíduo que tenha trabalhado de forma esporádica ao longo dos últimos 12 

meses deverá responder de acordo com o que tenha ocorrido nesse período de 

tempo.  

 

S1 (c209_a). Relembre os últimos 12 meses anteriore s à semana de … a 
…(inclusive). Durante esse período teve algum acide nte de trabalho? 
 

      Acidente de trabalho: 

Todo o acontecimento inesperado e imprevisto, incluindo os actos de violência 

derivados do trabalho ou com ele relacionados, do qual resulte uma lesão corporal, 

uma doença ou a morte de um ou vários trabalhadores. São também considerados 

acidentes de trabalho os acidentes de viagem, de transporte ou de circulação, nos 

quais os trabalhadores ficam lesionados e que ocorrem por causa, ou no decurso do 

trabalho, isto é, quando exercem uma actividade económica, ou estão a trabalhar, 

ou realizam tarefas para o empregador. 
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Por exemplo:  

Um indivíduo reformado, que trabalhou episodicamente na semana de referência e 

que não trabalhou nos restantes 12 meses, deverá responder de acordo com a 

situação observada na semana de referência. 

O mesmo se aplica: 

Se o indivíduo for desempregado há mais de um ano, e tenha trabalhado de forma 

esporádica nos últimos 12 meses;  

Se começou a trabalhar na semana de referência. 

 

Opções de resposta 

1. Sim 

Considerar como acidente de trabalho: 

- Os que decorrem da actividade laboral no local de trabalho ou durante o tempo de 

trabalho. Qualquer acidente ocorrido durante o tempo de trabalho, mesmo que não 

se verifique no local habitual de trabalho. Exemplos: intoxicações agudas, agressões, 

quedas, acidentes rodoviários; 

- Qualquer dano físico ou mental, independentemente de estar ou não sujeito a 

tratamento médico, ou da sua gravidade;  

- Os acidentes rodoviários e acidentes de percurso só serão considerados se estes 

decorrerem da actividade laboral, como por exemplo, deslocações em reuniões 

externas, por motivo de trabalho - se o trabalhador sair de sua casa em missão de 

trabalho e ocorrer algum acidente este deverá ser considerado; 

- Os que ocorrem no período de almoço ou outras pausas de trabalho quando estes 

se verificarem nas instalações da empresa.  

Percurso 

� Vai para a questão seguinte (S2) 

2. Não 

Não considerar como acidente de trabalho: 

- As doenças profissionais ou doenças que surjam ao longo do tempo, ou os danos 

deliberadamente auto-infligidos; 
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- Os acidentes rodoviários ou outros, ocorridos no trajecto entre a casa e o local de 
trabalho ou vice/versa; 

 - Os acidentes rodoviários ou outros, que decorram de actividades particulares; 

- Acidentes que ocorrem durante o período de almoço ou outras pausas de trabalho 

quando estes se verificarem fora das instalações da empresa; 

    - Acidentes domésticos ou de lazer. 

Acidentes de trabalho ocorridos há mais de 12 meses não devem ser considerados. 

Por exemplo, se um indivíduo se encontra de baixa médica há mais de um ano, ainda 

que esta seja derivada a um acidente de trabalho, este não deverá ser considerado, já 

que este teria ocorrido há mais de 12 meses.   

 

Percurso 

� Vai para a questão S6 se for o próprio entrevistado a responder; 

� Se for uma entrevista proxy finaliza o questionário (FIM). 

 

9. Não sabe/não responde 

 Percurso 

� Vai para a questão S6 se for o próprio entrevistado a responder; 

� Se for uma entrevista proxy finaliza o questionário (FIM). 

 

S2. 
 

 

 

 

Quem responde 

Respondem à questão S2 os indivíduos que responderam “Sim”  na questão anterior 

(S1). 

 

 

 

 

 

 

 S2 (c209_b). Quantos acidentes de trabalho? 
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Objectivo 

Pretende-se averiguar a ocorrência de um ou mais acidentes verificados durante os 

últimos 12 meses.  

 

Opções de resposta 

1. Um 

Percurso 

� Vai para a questão seguinte (S3) 

 

2. Dois ou mais 

Percurso 

� Vai para o campo de informação auxiliar (S3ax). 

 

9. Não sabe/não responde 

Percurso 

� Vai para a questão S3. 

 

S3. 
 

 

 

 

Quem responde 

Respondem à questão S3 os indivíduos que responderam à questão anterior (S2). 

 

 

Objectivo 

Pretende-se conhecer o acidente de trabalho mais recente e que ocorreu nos últimos 

12 meses, distinguindo-o entre rodoviário e outro que não rodoviário.  

S3 (c210). Que tipo de acidente de trabalho? 
 

S3ax Para as questões seguintes, considere o aciden te de trabalho mais 

recente 
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Opções de resposta 

1. Acidente rodoviário 

Devem ser considerados como acidentes rodoviários os ocorridos em estradas 

públicas ou parques de estacionamento públicos ou privados; 

São considerados os acidentes, independentemente, de o indivíduo ser condutor 

ou passageiro de um veículo, ou peão; 

Não é relevante se a actividade do indivíduo está ou não ligada à profissão de 

condutor ou a empresa de transportes; 

 

Percurso 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida:  

� Vai para a questão seguinte (S4)  

 
S4. 

 

 

 

 

 

Quem responde 

Respondem à questão S4 os indivíduos que responderam à questão anterior (S3). 

 

Objectivo 

Pretende-se identificar qual a actividade relacionada com o acidente em questão.  

 

Opções de resposta 

O entrevistado deverá escolher a primeira opção aplicável.  

Por exemplo, se a “Actividade secundária actual” (2) e a “Actividade há um ano” (4) 

correspondem à mesma actividade, então deverá ser registada a opção 2. 

1. Actividade principal actual   

A actividade principal actual corresponde à actividade declarada nas questões Q25 e 

seguintes do questionário IE.   

 

 S4 (c213). Que actividade profissional exercia quan do ocorreu esse acidente 
de trabalho? (escolha a primeira opção que for aplicável)  
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2. Actividade secundária actual   

A actividade secundária actual corresponde à actividade declarada nas questões Q64 

e seguintes do questionário IE.   

 

3. Última actividade (o entrevistado não está empre gado)   

A última actividade corresponde à actividade declarada nas questões Q70 e seguintes 

do questionário IE, (indivíduos que não estão empregados).   

 

4. Actividade há um ano   

A actividade há um ano corresponde à actividade declarada nas questões Q121 e 

seguintes do questionário IE. 

 

5. Outra actividade   

Outra actividade corresponde a situações que não estão contempladas nas opções de 

resposta anteriores. 

 

Percurso 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida:  

� Vai para a questão seguinte (S5)  

S5. 

 

 

 

 

Mostrar cartão S5 

 

Quem responde 

Respondem à questão S5 os indivíduos que responderam à questão anterior (S4). 

 

Objectivo 

Pretende-se quantificar o tempo de ausência (indisponibilidade) ao trabalho devido ao 

acidente.  

S5 (c211/212). Quanto tempo esteve indisponível par a o trabalho devido a 
esse acidente? 
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Critérios gerais de resposta 

Devem ser considerados os dias de indisponibilidade ao trabalho exclusivamente 

motivados pelo acidente de trabalho.  

O tempo de ausência pode não coincidir com o tempo em que não esteve disponível 

para o trabalho, por exemplo, se juntar o tempo de ausência motivado pelo acidente 

com as férias. 

Devem apenas ser contabilizados os dias em que o indivíduo não se encontrava apto 

para retomar o trabalho. 

Devem ser contabilizados todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados. 

No caso de haver um recomeço gradual no trabalho, por exemplo, o trabalho a tempo 

parcial, só deverão ser contabilizados os dias de total ausência.     

 

Percurso 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida:  

� Vai para a questão S6 se for o próprio entrevistado a responder; 

� Se for uma entrevista proxy finaliza o questionário (FIM). 

 

 

7.2 Questões relativas a “Problemas de saúde relaci onados com o 
trabalho sofridos nos últimos 12 meses (excepto aci dentes de 
trabalho)” 

 

 

 

 

S6. 
 

 

 

 

 

S6 (c214_a). Relembre os últimos 12 meses anteriores à semana de  … a …. 
Durante esse período sofreu de algum problema de sa úde que tenha 
sido causado ou agravado pelo trabalho?    

 

Atenção  

A partir da próxima questão, a entrevista só pode ser respondida pelo próprio (de S6 

até ao final do Questionário) 
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Quem responde 

Respondem à questão S6 os indivíduos empregados na semana de referência ou que 

já alguma vez tiveram emprego, com entrevista respondida pelos próprios. 

Caso contrário finaliza o questionário. 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se nos últimos 12 meses o indivíduo sofreu algum problema de 

saúde causado ou agravado pelo trabalho. 

 

Qualquer problema de saúde (excepto os acidentes de trabalho), sofrido nos últimos 12 

meses deverá ser considerado, desde que este seja causado ou agravado por uma 

actividade profissional por si exercida.  

Serão incluidas todos as doenças independentemente de serem ou não reconhecidas pelas 

autoridades médico/sanitárias. 

Consideram-se os problemas de saúde sofridos desde que estes se tenham manisfestado 

nos últimos 12 meses, mesmo que a origem desse problema remonte a um momento 

anterior. 

Por vezes torna-se difícil estabelecer uma relação directa entre o problema de saúde e o 

que efectivamente o originou. Por exemplo, em situações de doenças infecciosas, (caso da 

gripe), não será fácil identificar o local exacto de contágio (local de trabalho, em casa, 

transporte público ou outro local). Neste caso, o entrevistado deverá ponderar todas as 

situações e considerar qual a mais provável.    

  

Opções de resposta 

1. Sim 

Percurso 

� Vai para a questão seguinte (S7) 

2. Não 

Percurso 

Deverá ser entendido como problemas de saúde as doenças, incapacidades ou 

outros problemas físicos ou psíquicos, não sendo aqui contemplados os acidentes 

de trabalho.  
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� Vai para a questão S12a se o entrevistado estava empregado na semana 

de referência; 

� Se não estava empregado na semana de referência finaliza o questionário 

(FIM). 

9. Não sabe/não responde 

Percurso 

� Vai para a questão S12a se o entrevistado estava empregado na semana 

de referência; 

� Se não estava empregado na semana de referência finaliza o questionário 

(FIM). 

 

S7. 

 

 

 

Quem responde 

Respondem à questão S7 os indivíduos que responderam “Sim”  na questão anterior 

(S6). 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se existiram um ou mais problemas de saúde nos últimos 12 

meses. 

 

Opções de resposta 

1. Um 

Percurso 

� Vai para a questão seguinte (S8) 

 

2. Dois ou mais 

Percurso 

� Vai para o campo de informação auxiliar (S8ax). 

S7 (c214_b). Quantos problemas de saúde? 
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9. Não sabe/não responde 

Percurso 

� Vai para a questão S12a se o entrevistado estava empregado na semana 

de referência; 

� Se não estava empregado na semana de referência finaliza o questionário 

(FIM). 

 

 

Para as questões S8 a S11 considere apenas o problema de saúde mais grave quer sob o 

ponto de vista médico quer sobre o impacto na actividade diária normal.  

 

S8. 

 

 

Mostrar cartão S8 

 

Quem responde 

Respondem à questão S8 os indivíduos que responderam às opções 1 ou 2 na 

questão anterior (S7). 

 

Objectivo 

Pretende-se conhecer o tipo de problemas de saúde causado ou agravado pelo 

trabalho nos últimos 12 meses. 

 

S8 (c215/216). Como classifica esse problema de saú de? 

Como não existe nenhum código específico para o cancro, este deverá ser 

codificado, na medida do possível, de acordo com a sua natureza. 

Por exemplo, um cancro de pulmão deverá ser codificado em “4 – Problemas 

respiratórios ou pulmonares”. Um cancro da pele deverá codificado em “5 – 

Problemas de pele”. Quando tal não é possível, será codificado em “11 - Outros 

problemas de saúde”, como por exemplo, para o caso de um cancro de intestino. 

S8ax Para as questões seguintes, considere apenas o  problema de saúde 

mais grave 
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Opções de resposta 

Percurso 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida  

� Vai para a questão seguinte (S9)  

 

S9. 

 

 

 

 

Quem responde   

Respondem à questão S9 os indivíduos que responderam à questão anterior (S8). 

  

Objectivo 

Conhecer as limitações na actividade diária normal causadas ou agravadas pelo 

problema de saúde.  

 

Opções de resposta 

Percurso 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida  

� Vai para a questão seguinte (S10)  

 

S10. 
 

 

 

 

Mostrar cartão S10 

 

Quem responde 

Respondem à questão S10 os indivíduos que responderam à questão anterior (S9). 

 

S10 (c218_219). Quanto tempo de ausência ao trabalh o (durante os últimos 12 
meses) se deve a esse problema de saúde? 
 

S9 (c217). Esse problema de saúde limita a sua capa cidade de realizar as 
suas actividades diárias normais no trabalho ou for a dele? 
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Objectivo 

Conhecer o número de dias de ausência ao trabalho devido ao problema de saúde 

mais grave causado ou agravado pelo trabalho, nos últimos 12 meses. 

 

Critérios gerais de resposta 

À semelhança da questão S5, deverão ser considerados os dias de indisponibilidade 

ao trabalho causados pelo problema de saúde. 

O tempo de ausência pode não coincidir com o tempo em que não esteve disponível 

para o trabalho, por exemplo, se juntar o tempo de ausência causado pelo problema 

de saúde, com dias de férias. 

Deverão apenas ser contabilizados os dias em que o indivíduo não se encontrava apto 

para retomar o trabalho. 

Deverão ser contabilizados todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados. 

No caso de haver um recomeço gradual no trabalho, por exemplo, em trabalho a 

tempo parcial, só deverão ser contabilizados os dias de total ausência.     

Se houver vários períodos de ausência derivado ao problema de saúde indicado, nos 

últimos 12 meses, os dias de ausência deverão ser acumulados.  

Por exemplo, para uma entrevista em que o último dia de referência é 8 de Abril de 

2007, um indivíduo que esteve ausente ao trabalho entre 6 e 26 de Setembro de 

2006 e derivado ao mesmo problema de saúde, voltou a estar ausente entre 21 e 

25 de Fevereiro de 2007, deve ser contabilizada a soma dos dias dos dois períodos 

de ausência (21 + 5 = 26 dias de ausência) e que corresponde a “6 – Pelo menos 

duas semanas de ausência, mas menos de um mês”. 

Se o entrevistado estava ausente ao trabalho ou não trabalhava no último dia da 

semana de referência, (mas prevendo voltar a exercer a actividade), o tempo de 

ausência deverá ser contado até esse dia (inclusive).  

 

Opções de resposta  

       

1. “Esteve ausente do trabalho ou não trabalhou, nos 1 2 meses anteriores ao último 

dia da semana de referência, por motivos não relaci onados com o problema de 

saúde causado ou agravado pelo trabalho (ex. impedimento causado por outro tipo  

de problema de saúde, férias, reforma, desemprego, licença laboral, suspensão 

laboral, etc.,...)”.  
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Esta opção de resposta aplica-se a todos os indivíduos que, independentemente de terem 

estado ou não, empregados nos últimos 12 meses, efectivamente não trabalharam nesse 

período de tempo, mas por outros motivos que não o problema de saúde em questão. 

 

Por exemplo:  

Um indivíduo actualmente desempregado (na semana de referência), estava 

empregado quando sofreu um acidente doméstico há 14 meses. Embora se 

mantivesse como empregado durante os 5 meses seguintes, ele não voltou a 

trabalhar – tendo estado nos 12 meses anteriores ao último dia da semana de 

referência, 3 meses como empregado e os restantes como desempregado, sendo 

essa ausência derivada de um problema não relacionado com o problema de 

saúde em questão, deverá ser codificado na opção de resposta “1”. 

Um indivíduo reformado há 5 anos, não esteve empregado nos últimos 12 meses. 

Ora como não trabalhou, mas por um motivo não relacionado com o problema de 

saúde, deverá ser codificado na opção de resposta “1”.    

 

10. “Pelo menos nove meses de ausência ”.  

Inclui situações de ausência total ao trabalho nos últimos 12 meses, por motivos 

relacionados com o problema de saúde. 

Percurso 

� Vai para a questão seguinte (S11) os indivíduos cujo último emprego não é 

anterior a 1999.  

� Caso contrário finaliza o questionário (FIM).   

 

S11. 

 

 

 

Quem responde 

Respondem à questão S11 os indivíduos que tiveram problemas de saúde nos últimos 

12 meses e cujo último emprego não é anterior a 1999 (com entrevista respondida 

pelos próprios). 

 

 

 

S11 (c220). Qual a actividade profissional que caus ou ou agravou esse 
problema de saúde? 
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Objectivo 

Esta questão fornece informação sobre qual a actividade profissional que causou ou 

agravou o problema de saúde. 

 

Opções de resposta 

A lógica de resposta desta questão é idêntica à da questão S4.  

Assim sendo, à semelhança da questão S4: 

O entrevistado deverá escolher a primeira opção aplicável.  

Por exemplo, se a “Actividade secundária actual” (2) e a “Actividade há um ano” (4) 

correspondem à mesma actividade, então deverá ser registada a opção 2. 

 

1. Actividade principal actual   

A actividade principal actual corresponde à actividade declarada nas questões Q25 e 

seguintes do questionário IE.   

 

2. Actividade secundária actual   

A actividade secundária actual corresponde à actividade declarada nas questões Q64 

e seguintes do questionário IE.   

 

3. Última actividade (o entrevistado não está empre gado)   

A última actividade corresponde à actividade declarada nas questões Q70 e seguintes 

do questionário IE, (indivíduos que não estão empregados).   

 

4. Actividade há um ano   

A actividade há um ano corresponde à actividade declarada nas questões Q121 e 

seguintes do questionário IE.   

 

5. Outra actividade   

Outra actividade corresponde a situações que não estão contempladas nas opções de 

resposta anteriores. 
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Percurso 

� Vai para a questão seguinte (S12a) se o entrevistado estiver empregado na 

semana de referência  

� Caso contrário finaliza o questionário (FIM). 

 

7.3 Questões relativas a “Factores no trabalho que podem afectar o 
bem-estar mental ou a saúde física” 

 

Para este último conjunto de questões será solicitado ao entrevistado que enquadre as 

respostas em função do seu local de trabalho. Para muitas situações, o local de trabalho 

estará confinado às instalações da empresa, no entanto, existem inúmeras actividades 

desenvolvidas em ambientes geográficos dispersos (ex. vendedores ambulantes, guardas 

florestais, bombeiros, …). Em qualquer caso, o entrevistado deverá ter em consideração o 

ambiente onde habitualmente desenvolve a sua actividade. 

 

S12a.  
 

 

 

 

Quem responde 

Respondem à questão S12a os indivíduos empregados na semana de referência (com 

entrevista respondida pelos próprios). 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se o indivíduo está ou não exposto a assédio ou perseguição no 

seu local de trabalho de tal modo que o possa afectar em termos de bem-estar mental. 

 

Considerar o assédio ou a perseguição como o uso intencional de uma manifestação 

de poder de um indivíduo sobre outro e da qual pode resultar um dano psíquico, 

mental, moral ou social. 

 

S12a (c221_a). No seu local de trabalho, está expos to a assédio ou perseguição 
que possam afectar o seu bem -estar mental?  
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Opções de resposta 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida  

� Vai para a questão seguinte (S12b)  

 

S12b. 
 

 

 

 

Quem responde

Respondem à questão S12b os indivíduos que responderam à questão anterior 

(S12a). 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se o indivíduo está ou não exposto a violência ou ameaça de 

violência no seu local de trabalho de tal modo que o possa afectar em termos de bem-

estar mental. 

Considerar violência como o acto de executar uma força física contra outra pessoa e 

de que resulte um dano físico ou psicológico. 

 

Assédio psicológico: 

Comportamento injustificado e continuado no tempo para com um trabalhador ou 

grupo de trabalhadores, susceptível de constituir um risco para a sua saúde. 

Assédio sexual: 

Comportamento ou manifestação por palavras, gestos ou acções de natureza 

sexual, não desejado pela pessoa a quem se destina e que se considere, portanto, 

ofensivo. Diz-se que uma pessoa está a ser alvo de assédio sexual quando tem de 

suportar contra a sua vontade: olhares ofensivos; alusões grosseiras, humilhantes 

e embaraçosas de natureza sexual; - convites constrangedores; - graçolas ou 

conversas de duplo sentido; -comentários de mau gosto à sua aparência física; - 

exibição de fotografias pornográficas; - perguntas indiscretas sobre a sua vida 

privada; - toques, gestos de cariz sexual; - abusos de autoridade para obter favores 

sexuais. 

S12b (c221_b). No seu local de trabalho, está expos to a violência ou ameaça de 
violência que possam afectar o seu bem -estar mental?  
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Opções de resposta 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida 

� Vai para a questão seguinte (S12c)  

 

S12c. 
 

 

 

 

Quem responde

Respondem à questão S12c os indivíduos que responderam à questão anterior 

(S12b). 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se o indivíduo está ou não exposto a pressão de prazos ou 

sobrecarga de trabalho no seu local de trabalho de tal modo que o possa afectar em 

termos de bem-estar mental. 

 

Considerar a pressão de prazos ou sobrecarga de trabalho tanto no sentido de que o 

tempo de execução das tarefas seja demasiado curto ou que um determinado tipo de 

tarefa esteja para além das competências ou recursos do indivíduo. 

 

Opções de resposta 

� Vai para a questão seguinte (S13) quando o entrevistado respondeu “Sim”  

a mais do que uma das questões anteriores de S12a a S12c. 

S13. 
 

 

 

 

Quem responde

Respondem a S13 os indivíduos que responderam “Sim”  a mais do que uma das 

questões de S12a a S12c. 

 

 

S12c (c221_c). No seu local de trabalho, está expos to a pressão ou sobrecarga 
de trabalho que possam afectar o seu bem-estar ment al? 
 

S13 (c221_d). Dos factores que apontou como podendo  afectar o seu bem-
estar mental, qual considera ser o principal? 
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Objectivo 

Pretende-se conhecer qual o factor considerado como principal pelo entrevistado, e 

que possa afectar o seu bem-estar mental. 

 

Opções de resposta 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida  

� Vai para a questão seguinte (S14a)  

 

S14a. 
 

 

 

 

Quem responde

Os indivíduos que responderam à questão anterior (S13). 

Os indivíduos com menos de duas respostas “Sim”  nas questões de S12a a S12c.  

 

Objectivo 

Pretende-se saber se o indivíduo está ou não exposto a produtos químicos, poeiras, 

vapores, fumos ou gases no seu local de trabalho e que possam afectar a saúde física.  

 

Considerar “exposição” no sentido de estar em contacto, tocar, manusear ou inalar tais 

produtos. 

 

Opções de resposta 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida 

� Vai para a questão seguinte (S14b)  

 

S14b. 
 

 

 

 

 

S14a (c222_a). No seu local de trabalho, está expos to a produtos químicos, 
poeiras, vapores, fumos ou gases que possam afectar  a sua saúde física?  
 

S14b (c222_b). No seu local de trabalho, está expos to a ruídos ou vibrações 
que possam afectar a sua saúde física?  
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Quem responde

Respondem à questão S14b os indivíduos que responderam à questão anterior 

(S14a). 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se o indivíduo está ou não exposto a ruídos ou vibrações no seu 

local de trabalho e que possam afectar a saúde física.  

 

Opções de resposta 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida  

� Vai para a questão seguinte (S14c)  

 

S14c. 
 

 

 

 

Quem responde

Respondem à questão S14c os indivíduos que responderam à questão anterior 

(S14b). 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se o indivíduo está ou não exposto a posturas ou movimentos de 

trabalho díficeis ou manuseamento de cargas pesadas no seu local de trabalho e que 

possam afectar a saúde física.  

 

Opções de resposta 

Qualquer que seja a opção de resposta escolhida:  

� Vai para a questão seguinte (S14d)  

 
S14d. 

 

 

 

 

S14c (c222_c). No seu local de trabalho, está expos to a posturas ou movimentos 
de trabalho difíceis ou manuseamento de cargas pesa das que possam afectar a 
sua saúde física?  

S14d (c222_d). No seu local de trabalho, está expos to a risco de acidente que 
possam afectar a sua saúde física?  
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Quem responde

Respondem à questão S14d os indivíduos que responderam à questão anterior 

(S14c). 

 

Objectivo 

Pretende-se saber se o indivíduo está ou não exposto a risco de acidentes no seu 

local de trabalho e que pode afectar a saúde física. 

 

Opções de resposta 

� Vai para a questão seguinte (S15) quando o entrevistado respondeu “Sim”  

a mais do que uma das questões anteriores S14a a S14d. 

 

S15. 
 

 

 

 

Quem responde

Respondem a S15 os indivíduos que responderam “Sim”  a mais do que uma das 

questões S14a a S14d. 

 

Objectivo 

Pretende-se conhecer qual o factor considerado pelo entrevistado como principal, 

afectando a sua saúde física. 

 

 

 

 

FIM 

 

S15 (c222_e). Dos factores que apontou como podendo  afectar a sua 
saúde física, qual considera ser o principal? 
 


