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GUIA PARA empresas: como promover o 
bem-estar e saúde mental dos 
trabalhadores?
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Não há sucesso empresarial sem saúde 
mental e bem-estar dos seus 
trabalhadores _

O maior valor das empresas é o capital 
humano e as pessoas que aí 
trabalham. Ambientes de trabalho 
pouco saudáveis e estimulantes e 
geradores de stress continuam a ser 
uma realidade persistente nas 
empresas o que, consequentemente, 
diminui a produtividade dos 
trabalhadores e compromete o 
sucesso das empresas.

As empresas têm por isso um papel central nesta matéria. A valorização da 
saúde mental dos seus trabalhadores e o investimento na criação e 
manutenção de um ambiente de trabalho saudável representa um aumento da 
produtividade das empresas, evita despesas associadas à rotatividade de 
trabalhadores e melhora a retenção e captação de talento.

Apesar de todos estes benefícios para as empresas associados à aposta na 
saúde e bem-estar dos trabalhadores, a falta de literacia e sensibilização para 
este tema ainda impede muitas empresas de agirem. Este Guia pretende 
auxiliar todas as empresas que querem prosperar no mercado atual e apostar 
na saúde mental e bem-estar dos trabalhadores, apresentando práticas 
simples e alguns recursos para desencadear um processo de mudança mais 
profundo. Apresentam-se casos de algumas grandes empresas portuguesas 
que já iniciaram este caminho e exemplos de ações concretas que 
implementam em contexto organizacional.

cinco 
RECOMENDAÇÕES 
QUE PODEM 
AJUDAR _

Reconheça a importância da 
saúde mental
_ Há uma relação estreita entre o bem-estar mental 

dos trabalhadores e a sua prestação no local de 

trabalho. A maioria das empresas investe em novos 

equipamentos, trabalhadores e projetos de 

crescimento e inovação. No entanto, sem gestão dos 

fatores que podem criar problemas de natureza social 

e psicológica dos trabalhadores, a aplicação de capital 

aos restantes elementos não terá o retorno previsto. O 

mal-estar e a falta de saúde mental dos trabalhadores 

podem conduzir a um decréscimo na produtividade da 

sua empresa. Na prática, isto poderá traduzir-se numa 

capacidade de produção cinco vezes inferior ao que 

seria alcançável se a mesma empresa tivesse um 

ambiente de trabalho saudável.

Avalie os riscos sociais e 
psicológicos da sua empresa

_ Considere os recursos e pontos fortes da sua 

empresa, mas também os pontos fracos e os riscos 

a que está sujeita. Estes riscos surgem de 

problemas de conceção, organização e gestão do 

trabalho que podem potenciar danos sociais ou 

psicológicos para os trabalhadores. O 

reconhecimento dos fatores que poderão estar a 

enfraquecer o ambiente de trabalho da empresa, o 

bem-estar e a saúde dos seus trabalhadores é o 

ponto de partida para uma mudança bem-

sucedida.

Esteja atento aos sinais de 
alerta
_ Os fatores que levam a problemas de natureza 

social e psicológica dos trabalhadores são reais e têm 

uma expressão significativa no bem-estar dos 

trabalhadores e na situação económica das empresas. 

Stress ocupacional, burnout, depressão, ansiedade, 

absentismo e presentismo são alguns dos resultados 

mais comuns da falta de investimento na saúde 

mental por parte das empresas. Aprenda a identificar 

os sinais e fontes de risco psicossociais.

Atue e lidere pelo exemplo

_ Estabeleça relações positivas com os trabalhadores 

e privilegie a comunicação bidirecional entre todos, 

fomentando a entreajuda (peça ajuda e auxilie sempre 

que necessário). Adicionalmente, promova ações de 

sensibilização de bem-estar e ofereça aos 

trabalhadores oportunidades para cuidarem de si, 

física e mentalmente, potenciando assim a sua saúde 

e o sentimento de valorização na organização. Desta 

forma, estará a promover ativamente práticas que 

melhorarão o ambiente de trabalho e o envolvimento 

dos trabalhadores na vida da empresa.

Transforme o ambiente da sua 
empresa
_ DIAGNOSTIQUE os problemas que prejudicam os 

seus trabalhadores do ponto de vista social e 

psicológico, INVISTA na saúde mental dos 

trabalhadores e AVALIE o impacto da transformação 

no funcionamento da empresa. Cada uma das três 

fases da mudança organizacional representa um passo 

adicional em direção a uma gestão empresarial mais 

eficiente e com trabalhadores mentalmente mais 

saudáveis. Tal como as empresas estão em constante 

evolução, o estado de saúde mental destas também 

está, pelo que é importante que se reconheçam os 

sinais de alerta para uma eventual necessidade de 

repetir estes procedimentos ou de os adaptar às 

necessidades atuais da sua empresa.
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sABIA QUE...

… investir na saúde mental dos 
trabalhadores pode ter um retorno 
económico?

A saúde mental não deve ser cuidada apenas em horário pré 
e pós-laboral, porque a doença mental de 1.39 milhões de 
portugueses também não escolhe horário de funcionamento. 
Através de ações de promoção da saúde mental e da criação 
de um ambiente de trabalho saudável estará a cuidar da 
saúde e do bem-estar dos seus trabalhadores. A promoção 
da saúde mental dos trabalhadores poderá representar para 
a empresa um retorno económico nove vezes superior ao 
investimento feito.

… na Europa, a falta de saúde mental custa anualmente cerca 
de 240 mil milhões de euros?

Dos 240 mil milhões de euros, 136 mil milhões correspondem a perdas de produtividade e 104 
mil milhões correspondem a despesas diretas associadas à falta de saúde mental, tais como 
tratamentos médicos, medicamentos ou tratamentos psicológicos. Estima-se que a perda de 
produtividade devido a problemas de saúde mental em que o trabalhador está a trabalhar 
(presentismo) seja o dobro da perda associada ao absentismo.

… os trabalhadores passam cerca de 12 dias por ano no 
trabalho sem conseguirem ser produtivos?

Há diversos fatores que têm impacto na capacidade de trabalho e de concentração de um 
trabalhador. Um ambiente de trabalho não saudável, com falhas de segurança, falta de 
condições físicas e/ou com presença de problemas de conceção, organização e gestão do 
trabalho, afeta negativamente a produtividade dos trabalhadores, assim como o seu bem-estar 
físico e mental. Esta falta de qualidade do ambiente laboral pode conduzir a alguns problemas 
de saúde mental, como o stress profissional, burnout, depressão, ansiedade, absentismo e o 
presentismo.
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… os portugueses trabalham mais 
horas do que a maioria dos europeus?

Portugal é o 4º país europeu onde os trabalhadores 
com contratos de trabalho a tempo completo 
trabalham mais horas, cerca de 41,7 horas semanais, 
ultrapassando em quase duas horas o negociado em 
contratação coletiva.

Atualmente, devido às exigências do mercado de 
trabalho - cognitivas, emocionais, em termos de 
ritmo e horas de trabalho, possibilidade de progresso 
e recompensas - as pessoas têm dificuldade em 
encontrar o equilíbrio entre a vida profissional, 
pessoal, familiar e social. Esta falta de limites, 
associada a um ambiente de trabalho pouco 
saudável, pode contribuir para o aparecimento ou 
agravamento de problemas de saúde mental.

Número médio de horas de trabalho 
semanais por país, 2019

Fonte: Eurostat. Nota: Apenas são considerados trabalhadores com contrato de 

trabalho a tempo completo. As horas correspondem às horas de trabalho habituais no 

emprego principal.

… cerca de 70% das pessoas com problemas de saúde 
mental recuperam totalmente?

A ausência de saúde mental pode afetar a concentração, o processamento da informação, a 
capacidade de gestão das emoções, o que, por conseguinte, afetará a performance no trabalho. 
As empresas que reconhecem estes sinais, que valorizam o seu contributo para a manutenção do 
bem-estar dos seus trabalhadores e que implementam medidas que permitem auxiliar os seus 
trabalhadores a recuperar estão a contribuir ativamente para a melhoria da sua eficiência. Vale a 
pena apostar na saúde mental e no bem-estar dos trabalhadores.

A saúde mental dos trabalhadores 
é essencial para as empresas

Vamos falar de saúde mental no trabalho?

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado de bem-estar 
global (físico, mental e social), sendo a saúde mental tão importante quanto a 
saúde física. Se, por um lado, a saúde mental é fulcral para o 

e para o sucesso profissional, por outro lado, a saúde mental 
depende também de fatores de ordem pessoal e profissional. Por isso deve ser 
cuidada não só nos tempos livres, mas também no contexto profissional. 

Se refletirmos um pouco, das 24 horas do dia, em média, cerca de 8 são horas 
de sono, sobrando 16 horas para todas as tarefas diárias. Para a generalidade 
da população portuguesa, pelo menos metade dessas horas são passadas no 
local de trabalho, ou seja, um terço do dia é alocado a tarefas laborais. Posto 
isto, faz sentido continuar a perpetuar a ideia que sem investimento na saúde 
mental no trabalho, o trabalhador poderá sentir-se bem a nível mental? Em 
contexto de trabalho, quando as pessoas se sentem bem, são mais produtivas, 
trabalham melhor, comunicam mais e melhor com os outros, gerem melhor o 
tempo livre e contribuem de forma mais ativa e eficaz para o desenvolvimento 
da sua empresa, bem como da sociedade.

bem-estar 
individual 

70% DAS PESSOAS COM 
PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL 
RECUPERAM TOTALMENTE
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As empresas são feitas de pessoas e a sua saúde mental importa

Em Portugal, um em cada cinco portugueses sofre com doenças mentais (Portugal - Saúde Mental 
em Números, 2015), o que corresponde a mais de 2.17 milhões de portugueses. 

Destes, cerca de 1.39 milhões encontram-se em idade ativa, enfrentando diariamente desafios 
para cumprir e gerir as suas responsabilidades laborais, com implicações ao nível da 
produtividade, da capacidade de resolução de problemas e gestão de stress e emoções no local de 
trabalho. Esta situação já é preocupante, mas torna-se ainda mais quando consideramos que estes 
valores estão aquém dos valores reais. Nesta estimativa não estão contabilizadas as pessoas com 
doença mental não diagnosticada e as pessoas sem doença mental, mas com baixos níveis de 
qualidade de vida e bem-estar. É, por isso, fundamental que as empresas reconheçam a 
importância da saúde mental e do bem-estar dos seus trabalhadores e saibam lidar com esta 
situação, mesmo que a origem dos problemas não esteja relacionada com o contexto laboral. As 
empresas que investem no bem-estar dos trabalhadores, estão a investir na melhoria do seu 
funcionamento, numa maior eficiência e capacidade para lidar com as exigências do posto de 
trabalho.

As empresas também afetam a saúde 
mental dos trabalhadores

Para muitas pessoas, uma das principais fontes de risco e stress 
está mesmo no trabalho, na relação com os colegas ou na falta 
de identificação com o papel que estão a desempenhar na 
empresa. Ainda que a falta de saúde mental não advenha 
unicamente de aspetos relacionados com o trabalho, as 
empresas têm um papel preponderante na prevenção destes 
problemas. Um trabalhador ativo, que se identifica com a missão 
da sua instituição e que sente que o seu bem-estar é tido em 
conta, vai produzir mais e, por conseguinte, contribuir mais 
significativamente para a atividade da sua empresa.

A falta de literacia em saúde mental por parte das empresas e a 
consequente falta de investimento nesta área, é responsável por 
perdas económicas avultadas e por uma maior rotatividade de 
colaboradores. As empresas que investem na saúde mental dos 
seus trabalhadores poderão ter um retorno económico nove vezes 
superior ao investimento feito nesta área. Não há dúvidas que, 
para as empresas, compensa investir na saúde mental e 
proporcionar um ambiente de trabalho saudável aos seus 
trabalhadores.

Em que se traduz um ambiente de trabalho saudável?

Um ambiente de trabalho saudável é aquele onde empregadores, gestores e trabalhadores 
contribuem de forma ativa, sustentável e contínua para o processo de proteção e promoção da 
saúde, segurança e bem-estar de todos. Esta definição da OMS distancia o conceito de ambiente de 
trabalho saudável de um foco exclusivamente físico, incluindo de forma explícita outras dimensões, 
nomeadamente o . Este inclui fatores sociais - por exemplo o contributo que 
o posto de trabalho tem para a sociedade - e fatores psicológicos - como a comunicação e 
relacionamento entre todos os membros da empresa – que têm impacto no estado de saúde física e 
mental dos trabalhadores.

ambiente psicossocial
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Segundo a OMS, um ambiente de trabalho saudável 
tem como base quatro pilares:

o ambiente de trabalho 
físico
Todos os fatores que têm 
impacto na segurança física e 
na saúde física e mental dos 
trabalhadores.

o ambiente de trabalho 
psicossocial

Atitudes, valores, crenças e 
práticas quotidianas 
empresariais que afetam o 
bem-estar físico e mental 
dos trabalhadores.

recursos de saúde

Acesso a informação e serviços que 
permitam a adoção de práticas e 
estilos de vida saudáveis, bem 
como a valorização do tempo, 
equilíbrio das diversas esferas de 
vida dos trabalhadores e do seu 
bem-estar.

oenvolvimento da 
empresa na comunidade

Criação de postos de trabalho, 
prestação de serviços, produtos 
produzidos, assim como no 
ambiente físico - edifícios, 
pavilhões - e social dessa 
mesma comunidade.

Do ponto de vista prático, é necessário que cada empresa personalize os quatro fatores 
às suas especificidades e identifique as fontes de risco associadas a cada um deles. Este 
passo é fundamental uma vez que os riscos não identificados não serão resolvidos, 
deteriorando o ambiente de trabalho da empresa.

No , a falta de equipamentos/
medidas/estruturas adequados ao desempenho das 
atividades laborais fragilizam a segurança dos 
trabalhadores, conduzindo ao seu desgaste físico, a 
acidentes de trabalho e, em casos extremos, à morte.

ambiente de trabalho físico

No , a existência de 
conflitos, a má comunicação entre colegas e com as chefias, 
a falta de oportunidades de progresso e a desvalorização da 
opinião e papel dos trabalhadores fazem com que os 
trabalhadores se sintam mal e desmotivados no local de 
trabalho, potenciando problemas de saúde mental.

ambiente de trabalho psicossocial

Nos , a desvalorização dos hábitos de 
vida dos trabalhadores, nomeadamente pela falta de 
acesso a comida saudável na empresa, aliada a pausas 
curtas para refeições, entre outros exemplos, faz com que 
se perpetuem hábitos prejudiciais à saúde.

recursos de saúde

No , a existência 
de políticas discriminatórias, pouco sustentáveis e 
prejudiciais para a sociedade/meio ambiente fazem com 
que os seus trabalhadores não se revejam na identidade 
da empresa e não se queiram ver associados à sua 
atividade.

envolvimento da empresa na comunidade



FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES © 2021 HELLO@JOSENEVES.ORGJOSENEVES.ORG 7

GUIA PARA empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?

É importante que os fatores e os riscos associados sejam analisados numa perspetiva integrada 
devido às influências múltiplas que exercem uns nos outros. O foco deste guia é no 

, uma vez que, segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), estes 
fatores de risco são os que, atualmente, têm maior impacto na saúde mental dos empregadores, 
gestores e trabalhadores e, portanto, no bom funcionamento e na produtividade das empresas.

ambiente de 
trabalho psicossocial

Há muitas ameaças ao ambiente de 
trabalho psicossocial das empresas _
Riscos psicossociais: o que são e quais os mais importantes?

Os riscos psicossociais no ambiente de trabalho surgem de problemas de conceção, organização e 
gestão do trabalho, assim como de contextos sociais e ambientais problemáticos que podem 
potenciar danos físicos, sociais ou psicológicos para os trabalhadores, nomeadamente stress 
relacionado com o trabalho, esgotamento profissional (burnout), ansiedade e/ou depressão.

Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), em contexto organizacional, os riscos 
psicossociais mais frequentes estão relacionados com as tarefas laborais, com a organização do 
trabalho e da empresa.

Riscos relacionados com as tarefas laborais
_ Trabalho repetitivo, automático ou sem significado  
_ Trabalho desajustado às competências teóricas e práticas dos trabalhadores  
_ Carga de trabalho desadequada, excessiva ou diminuta  
_ Falta de autonomia na gestão do tempo e das tarefas  
_ Tarefas perigosas e/ou pouco valorizadas

Riscos relacionados com a organização do trabalho
_ Horário de trabalho superior às 8 horas diárias  
_ Trabalho sem pausas ou com pausas demasiado curtas  
_ Trabalho por turnos  
_ Comunicação deficiente com e entre a chefia, com existência de mensagens contraditórias ou incoerentes

Riscos relacionados com a empresa e a sua estrutura
_ Falta de definição do papel do trabalhador dentro da estrutura hierárquica da empresa  
_ Falta de comunicação ou comunicação pobre entre empregadores, gestores e trabalhadores  
_ Mau ambiente laboral  
_ Falta de oportunidades de desenvolvimento profissional e/ou progressão na carreira  
_ Ausência de compensações ou prémios  
_ Salários desadequados

Outros riscos psicossociais
_ Forma como a organização é vista perante a sociedade  
_ Necessidade de fazer grandes deslocações (por exemplo, residência para a empresa)  
_ Incerteza sobre o futuro da empresa ou do seu posto de trabalho  
_ Assédio e violência física ou psicológica no local do trabalho  
_ Dificuldade em estabelecer um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal  
_ Trabalhar com problemas de saúde mental (depressão, ansiedade, entre outros)
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Teletrabalho: promotor ou detrator de riscos psicossociais?

O teletrabalho foi amplamente adotado durante a pandemia da COVID-19 e parece ter vindo 
para ficar em muitas empresas e setores de atividade. Apesar de preconizar algumas 
vantagens para os trabalhadores e empresas, este modelo de trabalho não é isento de riscos. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, caso seja 
eficazmente implementado, o teletrabalho tem várias vantagens como a maior flexibilidade na 
gestão da carga de trabalho, o menor tempo despendido em viagens entre casa-trabalho e, 
consequentemente, um melhor equilíbrio entre vida familiar e vida profissional. Para a própria 
empresa, este modelo está associado a menores custos de manutenção dos espaços físicos e, 
por isso, a um maior retorno financeiro.

No entanto, também há desvantagens associadas ao teletrabalho. A ausência de limites 
físicos a separar as esferas de vida das pessoas faz com que não existam efetivamente 
restrições ao número de horas que se trabalha e que o horário de trabalho definido seja 
preenchido com outras atividades diárias indispensáveis que seriam geridas de forma 
diferente no espaço de trabalho presencial. Em geral, a realização exclusiva de teletrabalho 
está associada a menos oportunidades de socialização, o que por sua vez conduz a 
isolamento e solidão. Além disso, o facto de muitas empresas implementarem medidas de 
controlo de horas ou atividade como forma de assegurar que os trabalhadores cumprem 
efetivamente o seu horário de trabalho contribui para a perda do sentimento de pertença à 
organização e para a desacreditação na missão e valores da mesma.

Os resultados de um questionário sobre Teletrabalho e Saúde Ocupacional realizado à 
população portuguesa durante o período pandémico corroboram estes riscos. Ainda assim, 
os resultados evidenciam também a preferência da maioria dos inquiridos em adotar um 
regime de teletrabalho híbrido futuramente. Desta forma, a Ordem dos Psicólogos 
Portugueses suporta a implementação de modelos de trabalho híbridos adaptados às 
necessidades de cada trabalhador e considerando uma distribuição ótima da carga horária 
entre cada uma das modalidades. Da mesma forma, a OPP evidencia a importância do 
ambiente de trabalho físico em contexto domiciliar havendo, se possível, apoio da 
organização na aquisição de materiais de escritório ou ajudas de custo associadas às 
despesas extra com luz, internet ou com cuidados de dependentes.
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Dos riscos psicossociais à falta de saúde mental é um passo

Os riscos psicossociais no ambiente de trabalho representam um obstáculo real à saúde mental e 
ao bem-estar dos trabalhadores e podem resultar em problemas de saúde mental diversos:

_ stress ocupacional  
_ ansiedade e depressão  
_ burnout - síndrome de esgotamento profissional 

_ absentismo, ou seja, a ausência recorrente do trabalhador durante o período normal de trabalho diário  
_ presentismo, ou seja, estar presente no local de trabalho, geralmente, mais horas e de forma improdutiva

Esta falta de saúde mental tem impacto na forma como os trabalhadores se sentem no local de 
trabalho, como pensam e executam as suas tarefas e na forma como interagem com os colegas. 
Por isso, o impacto dos riscos psicossociais no contexto das empresas é enorme, não só ao nível 
do bem-estar individual, familiar e social dos próprios trabalhadores, como para a própria 
empresa. Empresas com fatores psicossociais opostos terão por isso resultados muito diferentes.

EMPRESA 1 vs EMPRESA 2

FATORES PSICOSSOCIAIS IDENTIFICADOS

_ Carga de trabalho excessiva
_ Exigências contraditórias
_ Falta de clareza na definição das funções dos trabalhadores
_ Trabalhadores sem participação nas tomadas de decisão

_ Trabalhador sem controlo sobre a forma como executa o 
trabalho
_ Má gestão sobre as mudanças organizacionais

_ Insegurança laboral

_ Comunicação ineficaz e falta de apoio da parte de gestores e 
colegas

_ Assédio psicológico e sexual

RESULTADOS / CONSEQUÊNCIAS

_ Stress laboral
_ Problemas de saúde mental 

(e.g., esgotamento, depressão, 

ansiedade)

_ Dificuldades de concentração 
que interferem com a realização 
das tarefas

_ Dificuldades na gestão do 

tempo
_ Baixa produtividade

_ Fadiga

_ Acidentes de trabalho

_ Absentismo
_ Presentismo

FATORES PSICOSSOCIAIS IDENTIFICADOS

_ Carga de trabalho adequada
_ Exigências ajustadas e claras

_ Cada trabalhador sabe exatamente quais são as suas funções
_ Reuniões frequentes com os trabalhadores para gestão de tarefas, 
definição de objetivos e balanços sobre as tarefas finalizadas
_ Liberdade de execução dentro das tarefas estipuladas
_ Comunicação clara e eficaz

_ Trabalho em equipa e entreajuda constante

_ Bom ambiente laboral
_ Estabilidade profissional
_ Margem de progressão na carreira

RESULTADOS / CONSEQUÊNCIAS

_ Motivação

_ Estratégias funcionais de gestão de tempo e 
execução de tarefas
_ Foco nas tarefas e aumento da produtividade

_ Bem-estar físico e mental
_ Bom ambiente laboral entre trabalhadores
_ Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal

Sinais que alertam para a falta de bem-estar no local de trabalho

Os dois cenários empresariais descritos anteriormente ilustram contextos empresariais antagónicos: a 

 apresenta um ambiente laboral com vários riscos psicossociais e a  um ambiente 

empresarial saudável. De facto, a Empresa 1 lista um conjunto de sinais de alerta a que os empregadores e 

gestores devem estar atentos por poderem comprometer o bom funcionamento das suas empresas. Ainda 

assim, há outros indicadores da falta de bem-estar no local de trabalho, nomeadamente:

Empresa 1 Empresa 2

_ Maior envolvência em conflitos com os colegas de trabalho, empregadores, diretores e/ou chefia

_ Alterações no humor, maior irritabilidade ou raiva, frustração, tristeza, ansiedade e/ou stress 

_ Sinais físicos de cansaço ou de manifestação de doença

_ Menor envolvimento nas atividades de trabalho 

_ Maior isolamento, muitas vezes generalizado do contexto profissional para o pessoal 

_ Maior dificuldade em cumprir prazos ou apresentar os mesmos resultados ou produtividade 

_ Evitamento de certas tarefas e atividades profissionais 

_ Ausências (justificadas ou não) ao trabalho mais frequentes que o habitual
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GUIA PARA empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?

As consequências da falta de saúde mental estendem-se às 
empresas e à sociedade como um todo

Recentemente, a Ordem dos Psicólogos Portugueses agrupou um conjunto de 
valores que clarificam o impacto dos riscos psicossociais do nível do trabalhador até 
ao nível societal. Por exemplo, imaginemos que numa empresa composta por 700 
trabalhadores, 48 desenvolveram depressão devido aos riscos psicossociais 
referidos – um valor que corresponde à prevalência da depressão na população 
portuguesa (6,8%).

Se cada trabalhador com depressão estiver com horário completo (40 horas 
semanais), a empresa terá uma perda de milhares de euros no final de cada ano - 
cerca de meio milhão de euros por ano. Este valor pode dever-se a vários fatores, 
nomeadamente às taxas de presentismo/absentismo, possíveis custos de 
contratação para compensar a baixa produtividade e despesas em cuidados de 
saúde. De facto, a depressão, assim como outros problemas decorrentes da falta de 
saúde mental, se não forem devidamente tratados, representam custos avultados 
para as empresas.

Em termos societais, os custos associados à falta de saúde mental são enormes. A 
nível europeu, a falta de saúde mental custa cerca de 240 mil milhões de euros 
anualmente, seja por perdas de produtividade ou por despesas diretas associadas, 
como tratamentos médicos ou psicológicos, medicamentos, etc.

A nível europeu, a falta de saúde mental custa 
cerca de 240 mil milhões de euros anualmente.

Investir na saúde mental dos 
trabalhadores compensa _

As empresas portuguesas apostam menos do que a média 
europeia no bem-estar dos trabalhadores

Em 2019, o Inquérito Europeu às Empresas Sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER) 
inquiriu empresas com pelo menos 20 trabalhadores de toda a União Europeia (UE) e 
revelou que 77% das empresas portuguesas realizam avaliações periódicas nos locais de 
trabalho sobre os riscos de saúde e segurança, um valor em linha com a média europeia. 
No entanto, em Portugal, 97% das empresas referem o cumprimento das obrigações 
legais como uma das principais justificações para investirem na gestão dos riscos de 
saúde e segurança no trabalho, sendo este valor superior à média da UE e o mais elevado 
de todos os 27 países considerados. Para além disso, a nível europeu, as instituições que 
apontam riscos psicossociais nos seus contextos de trabalho relatam uma maior 
dificuldade em saber como lidar com esta temática.
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GUIA PARA empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?

Até ao momento, em Portugal, os riscos psicossociais ainda não estão claramente definidos na 
legislação, nem existem diretrizes claras de atuação que orientem a implementação de medidas 
de gestão destes riscos. No ESENER realizado em 2019, a percentagem de empresas portuguesas 
com planos de ação e procedimentos para combater diversos problemas de saúde mental estava 
abaixo da média da UE:

_ 18,2%
das empresas portuguesas tinham planos de ação 
para combater o stress laboral, o que compara 
com 34,6% da média europeia;

_ 42,8%
das empresas portuguesas tinham procedimentos 
para lidar com possíveis casos de ameaças, insultos 
ou agressões, o que compara com 52,6% da média 
europeia;

_ 41,6%
das empresas portuguesas em Portugal tinham 
procedimentos para lidar com possíveis casos de 
bullying ou assédio, o que compara com 46,3% da 
média europeia.

Fonte: Inquérito Europeu às Empresas Sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER, 2019). Nota: Apenas 

foram consideradas empresas com vinte trabalhadores ou mais.

A falta de sensibilização é um dos principais obstáculos para lidar com 
os riscos psicossociais

Atualmente, os locais de trabalho em contexto europeu estão mais sensibilizados para a 
importância da saúde mental e para o impacto dos riscos psicossociais para os trabalhadores e 
para as próprias empresas. No entanto, há fatores que dificultam a gestão dos riscos 
psicossociais por parte das empresas, nomeadamente:

_ Baixo reconhecimento sobre a importância da saúde mental por parte das empresas e/ou


   trabalhadores


_ Falta de investimento na literacia sobre a saúde psicossocial das empresas 


_ Adesão dos trabalhadores aos procedimentos 


_ Resistência à mudança 


_ Clima organizacional, valores, normas e formas de comunicação praticadas pelas empresas 


_ Instabilidade económica das empresas (principalmente em pequenas e médias empresas) 


_ Procedimentos implementados por tempo insuficiente para a obtenção de resultados 


_ Comunicação unidirecional dos empregadores para os trabalhadores 


_ Falta de regulamentação ou fiscalização dos fatores psicossociais 


_ Falta de reconhecimento da necessidade de procedimentos de gestão psicossociais numa lógica


   preventiva e não remediativa 

_ Relutância em falar abertamente sobre saúde mental

De acordo com o ESENER publicado em 2019, em Portugal o principal obstáculo à gestão eficaz 
dos riscos psicossociais é a falta de sensibilização para esta temática. Por isso, é fundamental 
que as empresas invistam mais na literacia e promoção da saúde mental e envolvam os 
trabalhadores nestes esforços.
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GUIA PARA empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?

Os benefícios em mitigar os riscos psicossociais no ambiente de 
trabalho são muitos

As empresas onde os trabalhadores consideram existir um bom ambiente de trabalho, equilíbrio 
entre vida profissional e pessoal e preocupações e valorização do seu bem-estar são aquelas que, 
em média, recebem índices de satisfação e orgulho dos trabalhadores também mais elevados. Nos 
dados recolhidos pela Revista Exame, em colaboração com a Manpower, no âmbito das suas 
avaliações anuais sobre as “Melhores Empresas para Trabalhar”, sobressai que os índices de 
orgulho dos trabalhadores na empresa e de satisfação dos trabalhadores com a empresa estão 
fortemente relacionados com o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, com a segurança no 
trabalho e com práticas em que os trabalhadores se sentem valorizados, motivados, cuidados e 
ouvidos pelas hierarquias. Também há evidência que o investimento em procedimentos de gestão 
de riscos psicossociais e na promoção de saúde mental tem retorno económico, que pode chegar a 
ser nove vezes o investimento inicial.

É ainda expectável um aumento até cinco vezes na produtividade. Este aumento de 
produtividade só é possível se todos os trabalhadores beneficiarem do investimento empresarial 
em medidas de gestão de riscos, uma vez que o seu bem-estar aumenta, bem como os níveis de 
desempenho, envolvimento e compromisso para com a empresa e os restantes trabalhadores. 
Por outro lado, é importante destacar que uma empresa que invista na gestão de riscos 
psicossociais e na promoção de saúde mental, para além do retorno económico e do aumento 
da produtividade, adquire competências de gestão mais eficazes, evitando, assim, rotatividade 
de trabalhadores, custos de contratação e formação de novos trabalhadores.

É verdade que a implementação de medidas de gestão de riscos psicossociais em contexto 
empresarial requer investimento económico e envolvimento da maioria dos elementos que 
compõem a estrutura da empresa durante um período de tempo alargado. No entanto, este 
investimento nem sempre tem que ser avultado e, na realidade, as consequências nefastas 
dos riscos psicossociais acabam por ser mais dispendiosas para as empresas no longo prazo.
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GUIA PARA empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?

Comece hoje a promover 
a saúde mental dos 
seus trabalhadores _

Algumas práticas que pode começar a 

desenvolver de imediato

A promoção de um ambiente de trabalho saudável no local 
de trabalho deve ser um dos grandes objetivos de TODAS as 
empresas portuguesas. Há algumas práticas simples que as 
empresas podem implementar de imediato e que não 
requerem custos elevados, mas apenas o comprometimento 
e envolvimento de todos os elementos da empresa 
(empregadores, gestores e trabalhadores).













Criar locais de descanso e lazer para os trabalhadores 
usufruírem durante as pausas

Permitir intervalos de 5 a 15 minutos durante o dia de 
trabalho (e.g., técnica do pomodoro - 55 minutos a 
trabalhar 5 a descansar) e autonomia para definirem 
horários de almoço e as restantes pausas

Oferecer 20 minutos de ginástica laboral, 1 a 2 vezes por 
semana

Fomentar a escuta ativa (ou seja, querer ouvir e perceber a 
mensagem que o outro quer transmitir) e de um discurso 
mais compreensivo. Perguntas que podem ajudar: “Como 
está(s)?”, “como se(te) sente(s) hoje?”, “em que posso 
ajudar?”

Oferecer psicoterapia, meditação ou outras formas de 
promoção da saúde mental (por exemplo, parcerias com 
ginásios, aplicações para telemóveis focadas na saúde 
mental) como um dos benefícios para os trabalhadore

(Mais direcionado aos empregadores e gestores)  
Realizar reuniões mais individualizadas e pontos de 
situação frequentes para a equipa ou para trabalhadores 
específicos. Adicionalmente, promover encontros informais 
e reconhecer publicamente o bom trabalho da equipa.
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GUIA PARA empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?

Crie um ambiente de trabalho saudável na sua empresa

Além das medidas mais imediatas e isoladas, investir e promover programas completos de 
mudança sobre saúde mental e bem-estar dos trabalhadores é um passo essencial para uma gestão 
empresarial eficaz. Para criar um ambiente de trabalho saudável na empresa, pode ser necessário 
realizar algumas ações mais complexas que exigem um processo de mudança mais profundo. O 
processo de mudança no ambiente de trabalho psicossocial deve ser projetado de forma a ser 
adequado ao contexto e realidade específica de cada empresa. Há, no entanto, etapas transversais 
que podem ser aplicadas a qualquer plano de mudança mais específico que ajudarão a sua empresa 
a pô-lo em prática.

O principal objetivo deste guia é realçar a importância da saúde mental nas empresas e dar exemplos 
ilustrativos e dicas práticas às empresas. No entanto, não pretende substituir o acompanhamento 
técnico e especializado para a implementação do processo de mudança no contexto real.

Diagnóstico _
Identificar riscos e 
problemas

Durante a fase de diagnóstico é importante compreender a situação atual da empresa, reunir 
informações de diversas fontes (empregadores, chefias, elementos de gestão, entre outros) e com 
recurso a diversos métodos de recolha de informação, tais como:

Questionários de autorrelato
Permitem maior eficácia e abrangência de pessoas na recolha de dados;

Frequentemente, apenas permite respostas fechadas;

Maior uniformização na administração e tratamento de informação.

Entrevistas
Podem ser mais ou menos estruturada;

Pode haver maior ou menor abertura nas perguntas;
Podem ser individuais ou em grupo;
Podem ser mais demoradas e recolherem informação mais rica, completa e detalhada do que nos questionários;

Pode levar a inibição nas respostas ou desejabilidade social pelo contacto direto com a pessoa.

Análise documental
Podem ser escritos ou noutros tipos de formatos (e.g., áudios, vídeos);

Podem ser documentos atuais ou retrospetivos.

Posteriormente, a partir da análise da informação recolhida é possível identificar os problemas, 
definir os objetivos concretos a trabalhar durante o processo de mudança, avaliar aspetos a favor e 
contra a mudança e identificar soluções possíveis e alternativas para os problemas identificados.

Intervenção _
Implementar ações

Durante a fase de intervenção é esperado que seja implementado o processo de mudança, definindo 
ao detalhe as ações que se creem ser as melhores soluções para os problemas identificados. É 
importante que cada ação responda a quatro questões:

1) em que consiste, 2) como aplicar, 3) a quem é destinado, 4) duração e periodicidade.

Na próxima secção, algumas grandes empresas que investem na saúde mental e no bem-estar 
dos seus trabalhadores partilham algumas das práticas que implementam. Inspire-se!

Avaliação _
Recolher e analisar 
resultados

Durante a fase de avaliação é importante determinar a eficácia das ações implementadas durante o 
processo de mudança. Para avaliar o impacto das ações é importante recolher novamente informações 
através de medidas diversificadas. Por exemplo, através de inquéritos aos trabalhadores; da 
observação do envolvimento dos trabalhadores nas suas funções e da relação entre eles; da 
comunicação entre empregadores, gestores e trabalhadores; do fluxo do funcionamento em cada 
departamento; dos efeitos na produtividade e da qualidade de produção; entre outros.
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GUIA PARA empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?

Alguns sites que podem ajudar a dar o pontapé de saída

App 29k FJN
→ JOSENEVES.ORG/PT/DOWNLOAD-29-K-FJN

A Fundação José Neves juntamente com o Centro de Medicina Digital P5 adaptaram para Portugal 
uma aplicação móvel gratuita com cursos, exercícios práticos, meditações guiadas e grupos de 
partilha que promovem competências de desenvolvimento pessoal fundamentais para o sucesso 
individual e profissional de todos.

WORKWELL
→ WORKWELL.PT

Empresa especializada na implementação de Programas de Exercício e Bem Estar nas empresas. 
Inclui consultas de psicologia, programas de prevenção de lesões músculo-esqueléticas ligadas ao 
trabalho, formação nas áreas da saúde, exercício e bem-estar e a melhoria do ambiente de trabalho.

ENCONTRAR+SE
→ ENCONTRARSE.PT/FORMACAO-INFORMACAO

A ENCONTRAR+SE investe no desenvolvimento de programas e ações que visam a promoção da 
saúde mental dos trabalhadores e do bem-estar em contexto laboral.

P5 Centro de Medicina Digital
→ WWW.P5.PT

O P5, através de uma equipa de profissionais multidisciplinar, desenvolve e implementa 
programas de avaliação e intervenção organizacional, com recurso a técnicas telemáticas e 
presenciais. Todos os programas são desenhados de acordo com necessidades da empresa e 
construídas soluções ajustadas às diferentes realidades empresariais.

Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP)
→ ORDEMDOSPSICOLOGOS.PT → MAISPRODUTIVIDADE.ORG

A OPP desenvolveu o site ‘Produtividade’ com vários materiais descarregáveis para informar as 
empresas sobre a importância da redução do stress e dos problemas de saúde psicológica no 
trabalho em Portugal.

Exemplos de empresas que podem 
inspirar e motivar para o processo 
de mudança _
Em Portugal, são várias as empresas que investem na promoção de um ambiente de trabalho 
saudável para os seus trabalhadores. A Fundação José Neves, em parceria com o Centro de 
Medicina Digital P5, entrevistou seis empresas de referência a nível nacional e de áreas distintas 
para perceber a importância que dão à saúde mental dos trabalhadores e recolher exemplos de 
ações concretas que implementam em contexto organizacional. Inspire-se ao conhecer os casos 
da Accenture, da BIAL, da EDP, da FARFETCH, da Galp e da REN.

Inspire-se ao 
conhecer os casos 
da Accenture, da 
Bial, da EDP, da 
Farfetch, da Galp 
e da REN.
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Reconhecendo que "uma organização é feita de pessoas e para pessoas e que estas só estão 
no seu melhor no trabalho quando o seu ‘Eu’ está equilibrado", nos 4 pilares de bem-estar:

_ Body - saúde física;  
_ Mind - saúde emocional, mental;  
_ Heart - sentido de pertença;  
_ Soul - motivações, o propósito.

Reconhecendo que a saúde do colaborador deve ser compreendida desta , a 
Accenture tem como um dos pilares da sua identidade corporativa o bem estar físico e socio-
emocional das suas pessoas e, nesse sentido, disponibiliza a todos os colaboradores serviços de 
medicina, psicologia (24x7) e nutrição. A empresa afirma que a pandemia contribuiu de algum 
modo para normalizar a conversa sobre a saúde mental no contexto organizacional, e que a 
partilha de experiências é um ato de coragem que aproxima as pessoas. Neste sentido, 
disponibiliza guias essenciais de saúde mental nos portais globais da empresa e tem parcerias 
com aplicações móveis (Wisa, Calm e 29k FJN). A Accenture desenvolveu vários programas e 
iniciativas focados no bem-estar e promoção da saúde mental:

forma holística

_Mental Health Allies 

Um programa que forma embaixadores capacitando-os para identificar sinais e sintomas de 
alarme ao nível do bem-estar mental e desenvolvendo competências básicas de um 
conhecimento mais aprofundado sobre saúde mental, escuta ativa, assim como, orientação e 
encaminhamento sobre os diferentes recursos que a empresa disponibiliza. Em Portugal, existem 
70 a 80 embaixadores de saúde mental, pretendendo atingir os 100 ainda em 2022.

_Mental Health talks
Que consiste em conversas sobre saúde mental, ações de sensibilização e gestão do equilibrio 
emocional dentro dos projetos.

_Quinzena Truly-Wellbeing

Que dura há mais de 10 anos e que fomenta atividades relacionadas com os 4 pilares Truly Human, 
webinares e atividades que combinam o digital e a atividade física, fomentando o bem-estar 
emocional e sentimento de pertença.

_Programa MYOB – Mind Your Own Business

Que promove o work-life balance com sessões sobre gestão do stress, equilíbrio família-trabalho, 
comunicação eficaz, inteligência emocional. Em 2022, foram realizados 26 webinares com a 
participação ativa de 1400 pessoas. O MYOB potenciou a dinamização do Podcast, emitido na 
primeira segunda-feira de cada mês e que termina com uma sessão de mindfulness.

A Accenture cuida da pessoa de forma holística e disponibiliza acompanhamento psicológico para 
os colaboradores e para os familiares, mesmo após a saída da instituição (durante 6 meses podem 
continuar a beneficiar do serviço de forma a conseguirem terminar o processo). Quando algum 
problema psicológico é identificado ou diagnosticado, o caso é encaminhado para o serviço de 
psicologia da empresa e, se necessário, é dado seguimento em serviços externos de saúde mental 
(psicologia e psiquiatria) cobertos pelo seguro dos trabalhadores. A Accenture deixa a mensagem:

“IT’S OKAY TO BE NOT OKAY”

Accenture
A Accenture é uma multinacional com mais de 710.000 colaboradores espalhados pelo mundo. 
Em Portugal, conta com cerca de 4500 trabalhadores de mais de 70 nacionalidades, o que a 
torna muito consciente da importância do respeito pelo indivíduo. Na Accenture, a inclusão e a 
diversidade (I&D) são um imperativo absoluto na cultura e compromissos globais da organização 
e a Saúde Mental, assenta num dos pilares de I&D.
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Bial

A BIAL é uma empresa farmacêutica focada na investigação e desenvolvimento e na inovação, 
colocando a ciência ao serviço da saúde e da melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o 
mundo. Com cerca de 900 colaboradores a nível mundial, dois terços dos quais em Portugal, o seu 
core business engloba a investigação, desenvolvimento, produção e comercialização de 
medicamentos, abrangendo toda a cadeia de funções da indústria farmacêutica. Tem dois 
medicamentos inovadores de investigação própria, um antiepilético e um anti-parkinsoniano, 
comercializados em diversos pontos do globo.

A  e a saúde, quer física, quer mental, dos colaboradores é uma 
dimensão de intervenção ativa por parte da empresa. A área da saúde na BIAL engloba a medicina 
do trabalho e a medicina curativa com a disponibilização de uma equipa médica e de enfermeiros 
nas suas instalações, um plano de seguro de saúde para todos os trabalhadores e o reembolso de 
despesas com medicamentos da empresa, medidas que abrangem também o agregado familiar 
dos mesmos. A BIAL promove também um conjunto de atividades e eventos que visam promover o 
bem-estar físico e mental dos seus colaboradores, tais como sessões de literacia em saúde e 
nutrição, aulas de yoga, sessões de meditação ou massagens ergonómicas. A participação nestas 
sessões tem sido excelente, assim como o feedback sobre as mesmas.

estratégia de bem-estar é global

Para a BIAL, a  foi um grande alerta e evidenciou as questões do bem-estar psicológico e 
emocional, nomeadamente face ao impacto negativo dos confinamentos especialmente nas 
equipas comerciais cuja atuação diária envolvia o contacto constante com outros. A BIAL iniciou e 
mantém um conjunto de iniciativas que visavam promover a saúde e o bem-estar físico e mental 
dos seus trabalhadores, como a partilha de dicas de saúde, nutrição ou de gestão do trabalho a 
partir de casa. Instaurou ainda um serviço de acompanhamento psicológico online, algo que foi 
muito valorizado internamente e reforçou a mensagem e os valores basilares da empresa junto 
dos colaboradores.

pandemia

Como consideram que 
, fazem uma avaliação periódica dos riscos 

psicossociais e do clima organizacional , cujos resultados informam o desenho de intervenções 
concordantes. O volume de trabalho, a gestão do tempo e o nível de stress são apontados pelos 
colaboradores como áreas de atenção, o que tem motivado a organização a melhorar. Foi adotado 
o teletrabalho atualmente como benefício de flexibilidade, podendo os colaboradores ajustar o seu 
horário para usufruir de dois dias nesta modalidade.

“o valor das pessoas e potencial para a instituição está intrinsecamente 
ligado ao seu bem-estar e estado de saúde”

Para a BIAL, o desenvolvimento de um bom  passa por proporcionar 
condições de desenvolvimento profissional e, também, por criar oportunidades para estreitar laços 
na organização, aspeto particularmente relevante quando está em causa a saúde mental. Neste 
sentido, a empresa inaugurou recentemente um novo edifício social pensado e construído para 
promover a comunicação, a interação e o convívio dos colaboradores. O novo edifício conta com um 
conjunto de infraestruturas que refletem a preocupação da empresa com o ambiente de trabalho e 
bem-estar das suas pessoas, incluindo salas de jogos e de televisão e ainda uma sala de leitura e 
relaxamento.

ambiente de trabalho

“A saúde mental tem sido o parente pobre da saúde (global), mas na Bial tem igual 
importância à saúde física”

"o valor das 
pessoas e 
potencial para a 
instituição está 
intrinsecamente 
ligado ao seu bem-
estar e estado de 
saúde”
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EDP
Em Portugal, a EDP tem cerca de 6000 trabalhadores distribuídos por toda a cadeia de valor da 
sua área de atuação - eletricidade. A estratégia de bem-estar é transversal às várias empresas 
EDP, tendo na sua conceção uma visão holística do bem-estar.

Na EDP, a saúde mental é apresentada e considerada de forma cada vez mais aberta, de forma a 
desmistificar alguns estigmas e preconceitos, através da promoção da saúde mental e da 
prevenção da doença mental. Um dos exemplos desta atuação é a campanha global Mind your 
Mind, que inclui talks e outras iniciativas de sensibilização para as questões de saúde mental, 
recorrendo a profissionais de referência na área e a testemunhos reais para reforçar as 
mensagens transmitidas.

Na EDP, o indivíduo é considerado um ser único, não existindo separação entre o 
, e tal reflete-se na estratégia e nas medidas de bem-estar implementadas que 

inclui cinco dimensões:

“eu” profissional 
e o “eu” pessoal

_ bem-estar físico
seguro de saúde, consultas de nutrição, aulas de ginástica online

_ bem-estar emocional

campanha Mind Your Mind, linhas de apoio psicológico

_ bem-estar social
programa de voluntariado, medidas de apoio à parentalidade, apoio e acompanhamento social

_ bem-estar profissional
modelo de trabalho híbrido, experiência de aprendizagem e de desenvolvimento

_ bem-estar financeiro
literacia financeira, consultoria jurídica

A preocupação com a saúde mental não é de agora, mas a EDP reconhece que a  
trouxe uma maior conscientização tendo alavancado um conjunto de respostas aplicadas ao 
contexto. As suas medidas têm em consideração o ponto de vista dos trabalhadores, por 
exemplo através de questionários (por exemplo, implementação de um modelo híbrido de 
trabalho, ouvindo o feedback dos colaboradores).

pandemia

A EDP tem também uma atuação preventiva, realizando  (por exemplo 
workshops) e formação sobre várias temáticas relacionadas com o bem-estar profissional e 
pessoal, por exemplo sobre o sono, a felicidade, as emoções, burnout profissional/familiar, o 
equilíbrio financeiro ou a gestão de conflitos. Sentem que o modelo digital permitiu chegar a 
muito mais pessoas. A adesão dos trabalhadores tem aumentado e mais de 50% dos 
trabalhadores da EDP participaram em algum tipo de ações. Um inquérito interno global permitiu 
identificar três áreas principais de melhoria: carga de trabalho, stress e excesso de reuniões.

ações de informação

A EDP reconhece a importância e  no bem-estar e saúde mental dos 
trabalhadores e, por esta razão, surgiu o programa Mind your Team & Lead with Care em 2021, 
que pretende sensibilizar e capacitar as chefias para lidar com situações de saúde mental, bem 
como saber encaminhar as pessoas internamente, reforçando igualmente a importância do “dar o 
exemplo”, do autocuidado e da comunicação. A EDP também acompanha os trabalhadores no 
planeamento da sua reforma e na passagem a essa nova fase da vida, contribuindo desta forma 
também para o seu bem-estar.

papel das chefias

O tema do bem-estar e da saúde tem lugar marcado na agenda da EDP, estando por isso a ser 
feito um caminho para medir o  das medidas, procurando-se assim melhorar as existentes 
ou encontrar novas, adequadas à realidade do momento.

impacto
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Farfetch

A FARFETCH é a plataforma tecnológica líder global para a indústria da moda de luxo e tem mais 
de 6.000 trabalhadores em todo o mundo, mais de metade em Portugal. Considera que é cada vez 
mais importante as empresas e organizações olharem para os seus colaboradores de uma forma 
holística e que há ainda um longo caminho a ser percorrido no âmbito da saúde mental. Creem 
que o investimento nesta área gera um , tanto para os trabalhadores, como para a 
empresa. Têm verificado que o ritmo de trabalho, as exigências emocionais e cognitivas, assim 
como o isolamento social em alguns casos são fatores de risco para a saúde mental.

 retorno positivo

A FARFETCH procura ter uma . 
Além da flexibilidade e da possibilidade de trabalhar em formato híbrido, foi criada uma equipa de 
trabalho multidisciplinar com a missão de desenhar um modelo holístico de bem-estar dos seus 
colaboradores centrado na saúde mental e emocional. A FARFETCH disponibiliza serviços de 
psicoterapia e coaching online gratuitos e realiza webinars sobre saúde mental e bem-estar.

abordagem centrada nas motivações e necessidades das pessoas

Durante a , iniciou, também, um estudo longitudinal focado no diagnóstico de saúde 
mental, no desenvolvimento humano e na promoção de hábitos saudáveis dos trabalhadores. Este 
estudo está a contribuir para aferir informações relevantes sobre a saúde mental dos 
colaboradores e áreas de atuação para futuro.

pandemia

Para além destas medidas, tem outras iniciativas para lidar com a doença mental:

_ página intranet dedicada ao tema do bem-estar

_ acesso gratuito à plataforma de saúde mental Plumm e à aplicação 29K da FJN

_ fireside chats sobre diversos temas desde a importância do sono aoburnout

_ formação sobre saúde mental direcionada a managers e líderes

_ linha de Speak Up

_ Programa Boomerang que consiste numa licença sabática remunerada de até 8 semanas 
para trabalhadores com mais de 5 anos na empresa

Para promover a  dos trabalhadores têm um conjunto de 
valores - Amaze Customers, Be Human,Think Global e Todos Juntos - e uma política 
transparente de definição de objetivos anuais globais. Os trabalhadores têm direito a 4 dias 
extra de férias para usufruirem como quiserem, além dos 22 dias úteis. Todos os trabalhadores 
e membros do agregado familiar direto têm seguro de saúde e em Portugal é atribuído um 
pacote de benefícios no valor máximo de 500€ que os colaboradores podem alocar mediante as 
suas necessidade: investir na sua aprendizagem e/ou na dos seus descendentes, ajudar nas 
despesas domésticas, trocar por mais dias de férias, entre outros benefícios.

motivação e o sentimento de pertença

Na FARFETCH, as pessoas estão no centro de tudo o que é feito, sempre com o 
objetivo de as capacitar e de promover um impacto positivo no meio envolvente
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galp

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e 
sustentáveis nas suas operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. 
Contribui para o desenvolvimento económico dos 10 países em que opera e para o progresso 
social das comunidades. É, por isso, líder do seu setor nos principais índices mundiais de 
sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas.

A  foi um alerta para a Galp e reforçou a importância de se considerar a saúde mental e 
de alterar o paradigma de atuação. A consulta de medicina do trabalho já considerava uma 
avaliação do risco de stress nos trabalhadores, mas em 2020 a empresa realizou uma avaliação 
transversal dos riscos psicossociais, de modo a poder desenvolver uma intervenção nas principais 
áreas de risco.

pandemia

A área da saúde da Galp é constituída pela , incluindo 
acesso a serviços de psiquiatria e psicologia. A medicina do trabalho tem um papel crucial na 
identificação de casos de risco, bem como em ativar os recursos necessários para intervir ao nível do 
bem-estar psicológico. Os psicólogos fazem também gestão dos incidentes críticos (por exemplo, 
roubos nas áreas de serviço) ministrando ações de grupo para as vítimas e outros trabalhadores 
deste local de trabalho, assim como intervenções em caso de trauma psicológico – luto, problema de 
adição. Realizam-se também intervenções personalizadas neste âmbito mais traumático (módulos de 
3 ou 6 consultas).

medicina do trabalho e pela medicina curativa

Para além disso, a Galp realiza ações de , dirigidas para as 
necessidades específicas dos seus trabalhadores (por exemplo, workshop sobre o sono devido ao 
trabalho por turnos, dicas saudáveis para o teletrabalho dada a manutenção de um regime de 
trabalho híbrido). Existem eventos semanais online (semanas wellbeing) em que praticam meditação 
e estratégias de mindfulness com os trabalhadores. A adesão dos trabalhadores a estas iniciativas 
tem sido muito boa, sendo que as sessões limitadas esgotam rapidamente e o feedback dos 
trabalhadores é positivo.

promoção da saúde mental oportunas

A Galp reconhece que ainda há muito a fazer no âmbito da saúde mental dos seus trabalhadores, 
designadamente no âmbito da literacia, principalmente com vista à eliminação do estigma para 
quem procura estes serviços (apoio psicológico). O desenvolvimento de um bom ambiente de 
trabalho e investimento nas pessoas faz parte dos objetivos da Galp como forma de valorizar a 
empresa e contribuir para a retenção de talento.

“Já não há a visão do trabalho para a vida - por isso as empresas têm de ser atrativas e o 
ser atrativo é também isso, assegurar que as pessoas estão bem física e mentalmente".

Muito mais do que as competências das pessoas, consideram o assegurar de um local de trabalho 
saudável e seguro como ingrediente principal para a produtividade e sucesso de uma empresa.
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REN

A REN, Redes Energéticas Nacionais, é um grupo empresarial com cerca de 707 colaboradores, 
na sua maioria altamente especializados. “Para a REN é 

. A REN norteia a sua atuação segundo o conceito de saúde no trabalho definido pela 
Organização Mundial de Saúde e, por isso, aposta em três pilares fundamentais e interligados 
na área da saúde:

fundamental assegurar que os 
trabalhadores dispõem das melhores condições de saúde para o cumprimento das suas 
funções”

_ a medicina do trabalho,

_ a medicina curativa,

_ as iniciativas de saúde e bem-estar físico e mental.

A área da saúde da empresa segue uma abordagem médico-social multidisciplinar (ou seja, 
médicos, enfermeiros, psicóloga, nutricionista e assistente social) com o objetivo de garantir 
que 

 Apesar de centrar a ação de 
saúde na consulta de medicina do trabalho, devido à maior periodicidade de consultas e 
obrigatoriedade legal a todos os colaboradores, existe uma constante interligação com as 
outras áreas de intervenção, nomeadamente através de rastreios e encaminhamentos.

os trabalhadores vivem a sua saúde pessoal e de trabalho melhor e com mais saúde, 
proporcionando-lhes locais de trabalho seguros e saudáveis”.

Ao nível da , a REN visa não só uma ação individualizada, mas também 
corporativa, preventiva e focada na literacia em saúde mental (competências de gestão do 
tempo, gestão do stress, equilíbrio entre o tempo familiar e laboral), e ainda uma intervenção 
curativa dirigida à promoção de comportamentos saudáveis em caso de perturbação mental, 
através do desenvolvimento de estratégias de coping. 

saúde mental

A REN sente que a  evidenciou a importância da saúde mental, tendo alargado a área de 
influência da empresa junto dos colaboradores. Neste sentido, tem desenvolvido ações dedicadas 
à promoção de bem-estar de uma forma holística e na conciliação entre a vida pessoal e laboral, 
como o yoga e as pausas conscientes. Tem-se aliado a outras organizações para fomentar estas 
práticas e promover os recursos internos. Associou-se à Fundação José Neves, disponibilizando 
os seus recursos na plataforma dos trabalhadores (a app 29k FJN e o guia para o 
desenvolvimento pessoal) e aplica o questionário da Ordem dos Psicólogos Portugueses “Como 
me sinto" nas consultas de medicina de trabalho. O médico da medicina do trabalho desenvolve 
atualmente um papel mais ativo na saúde mental, possuindo mais recursos para detetar e 
sinalizar as pessoas que apresentam algum tipo de questão. Existe uma grande preocupação com 
o acompanhamento dos colaboradores sendo, por isso, feitos diagnósticos periódicos do seu 
estado global da saúde. A REN dispõe de uma , onde estão 
representantes dos trabalhadores, da empresa e da área de segurança.

pandemia

Comissão de Saúde e Segurança

O Programa NÓS reforça 3 eixos de atuação muito marcados da REN: o equilíbrio, a igualdade e a 
diversidade. Promove a igualdade de género na vivência e gestão da vida familiar, tenta 
desconstruir papéis de género associados às profissões de engenharia junto das instituições de 
ensino e auxiliam os trabalhadores na transição da vida ativa para a reforma.

Acima de tudo a REN pretende “um alinhamento da estrutura hierárquica com 
promoção de saúde, de forma a conseguirem prevenir crises e reforçar o bem-estar, a 
qualidade de vida e a satisfação dos seus trabalhadores.”
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