
Trabalho A falta de uma estratégia de 
prevenção da saúde mental custa milhões de 
euros por ano às empresas nacionais. Ansiedade 
e esgotamento são apenas a ponta do icebergue, 
conclui estudo da Ordem dos Psicólogos

Stresse  
e burnout 
custam  
€3,2 mil 
milhões/ano

Textos Cátia Mateus

A 
perda de produtivi-
dade associada ao 
absentismo ou ao 
presentismo, cau-
sados por stresse, 
burnout (síndrome 
de exaustão profis-
sional) ou outros 
problemas de saú-

de psicológica, pode custar às empre-
sas portuguesas €3,2 mil milhões por 
ano. “Três vezes mais do que custou 
a Ponte Vasco da Gama”, compara 
Francisco Miranda Rodrigues, basto-
nário da Ordem dos Psicólogos, que 
na próxima semana divulga o estudo 
“Custo do Stresse e dos Problemas 
de Saúde Psicológica no Trabalho 
em Portugal”, a que o Expresso teve 
acesso em exclusivo. O bastonário 
critica a ausência de uma estratégia 
clara de prevenção da saúde mental 
dos trabalhadores. Diz que o stresse 
e o burnout não são problemas do 
mercado de trabalho, “são um pro-
blema de saúde pública” e acrescenta 
que “do ponto de vista político ainda 
nada foi feito”.

As contas da Ordem dos Psicólo-
gos são claras. Em Portugal, esti-
ma-se que um trabalhador falte até 
6,2 dias por ano, devido a proble-
mas de saúde psicológica, onde se 
incluem, entre outros, o stresse, a 
ansiedade ou a exaustão profissio-
nal (burnout). Já o presentismo — 
quando o trabalhador insiste em 
apresentar-se no local de trabalho 
doente (física ou mentalmente), sa-
bendo que a sua produtividade será 
afetada — pode ir até 12,4 dias ao 
ano por trabalhador. Contas feitas, 
“a perda de produtividade daqui 
decorrente pode custar às empresas 
portuguesas até 0,9% do seu volume 
de negócios”, conclui o estudo da 
Ordem dos Psicólogos. Consideran-
do o total das empresas portugue-
sas, são, nas contas da Ordem, 3,2 
mil milhões de euros.

Os cálculos partilhados com o Ex-
presso têm como base um cenário 
em que os dias de trabalho perdidos 
atribuíveis a stresse ou problemas de 
saúde psicológica correspondem a 
50% do total de dias de absentismo 
laboral por motivos de saúde regis-
tados em Portugal — 12,3 dias, em 

2018 (último ano com dados dispo-
níveis) — e que o presentismo devido 
a problemas de saúde representa, 
segundo a Agência Europeia para 
a Segurança e Saúde no Trabalho, 
duas vezes mais do que o absentismo.

Prevenção permitiria poupar  
mil milhões ao ano

Um cenário que, reforça Francisco 
Miranda Rodrigues, “seria possível 
inverter com uma estratégia de pre-
venção e promoção da saúde psico-
lógica e do bem-estar nas empresas 
portuguesas”. E dá números: “O que 
os estudos nos dizem é que um plano 
de prevenção nestas áreas pode re-
duzir as perdas de produtividade em 
pelo menos 30%. O que neste caso 
resultaria numa poupança de cerca 
de mil milhões de euros por ano”. Ou 
talvez mais.

É que há outro tipo de “efeitos ad-
versos” decorrentes da falta de saúde 
psicológica dos profissionais e da au-
sência de uma estratégia de prevenção 
dos riscos psicossociais por parte das 
empresas que não estão aqui conta-
bilizados. O bastonário destaca o au-
mento de erros e acidentes por erro 
humano, o escalar da conflitualidade 
laboral, da rotatividade e da intenção 
de abandonar a empresa, diminuição 
da motivação e compromisso dos tra-
balhadores, bem como impactos na 

reputação e imagem das organizações. 
Por outro lado, acrescenta, “seria ain-
da necessário contabilizar o impacto 
do stresse e dos problemas de saúde 
psicológica ao nível da saúde física e da 
mortalidade”. Citando outros estudos 
anteriores, o relatório recorda que 
“exigências laborais elevadas aumen-
tam a probabilidade de diagnóstico 
de uma doença física em 35% e que 
longas horas de trabalho aumentam a 
mortalidade em quase 20%”.

É por isso que para o bastonário 
“é um erro continuar a encarar a 
prevenção na área da saúde mental 
como um custo”. Não intervir, diz, 
“isso sim é um custo, porque estas 
pessoas são profissionais que não 
vão contribuir para a tão necessária 
recuperação económica. E não vão 
simplesmente porque não estão ca-
pazes de o fazer”. Francisco Miranda 
Rodrigues lamenta que a legislação 
laboral “atenda apenas à dimensão 
física da saúde” e recorda que na 
realidade atual as empresas “depen-
dem cada vez mais de trabalhadores 
que funcionem ao mais alto nível, 
que se envolvam e se entusiasmem 
com o trabalho, gerando ideias cria-
tivas e inovadoras que permitam às 
empresas manterem-se ativas num 
mercado altamente competitivo”. E, 
neste quadro, esclarece, “é bom que 
nos convençamos todos que a toma-
da de decisão que tanto valorizamos 
nos líderes e trabalhadores não é 
racional, é emocional. E, por isso, é 
determinante acautelar esse bem-
-estar emocional, que, infelizmente, 
é um fator que ainda não é utilizado 
para calcular a sustentabilidade das 
organizações, e deveria”.

Pandemia agravará o problema

As contas da Ordem dos Psicólogos 
contemplam um cenário pré-covid. 
O bastonário reconhece que o atual 
contexto das empresas e dos profis-
sionais terá ampliado em muito os 
riscos psicossociais associados ao tra-
balho, mas admite que “ainda é cedo 
para medir impactos”. O que parece 
não ser difícil de medir é que o tele-
trabalho aumentou a pressão sobre os 
profissionais e esta migração repen-
tina e sem pré-aviso para o trabalho 
remoto — que segundo um estudo 
recente da Confederação Empresa-
rial de Portugal deverá manter-se em 

pelo menos metade das empresas por-
tuguesas — deitou por terra a visão 
idílica do teletrabalho como fórmula 
perfeita de conciliação profissional. 
Trabalhamos mais horas, com maior 
intensidade e com maior dificuldade 
em desligar e em delimitar fronteiras. 
E se por um lado o teletrabalho torna 
as economias mais resistentes à crise 
da covid (ver pág. 15) também impõe 
novos desafios no campo da proteção 
dos trabalhadores.

“Portugal enfrenta grandes desafi-
os no que diz respeito à saúde psico-
lógica e aos riscos psicossociais no 
trabalho”, explica, acrescentando 
que “isto não tem apenas um custo 
humano enorme, tem também um 
impacto imensurável na sociedade e 
na economia. O Estado e os empre-
gadores perdem milhões de euros 
porque os colaboradores são menos 
produtivos, menos eficazes ou es-
tão ausentes por motivo de doença”. 
Argumentos que levam Francisco 
Miranda Rodrigues a considerar que 
este momento de crise é também um 
momento de oportunidade para pen-
sar e executar uma estratégia real e 
eficaz de promoção da saúde mental 
nas empresas.

Há muito que o bastonário defende 
a agregação da figura do psicólogo do 
trabalho e a sua presença regular nas 
organizações, no quadro da medicina 
no trabalho. Mas há outras medidas 
que, na opinião do bastonário, re-
presentariam um passo em frente 
nesta estratégia. “As organizações 
têm de avaliar regularmente os seus 
riscos psicossociais e criar medidas de 
promoção da segurança, saúde e bem-
-estar no local de trabalho capazes de 
os mitigar.” E defende mesmo que, 
no contexto de proteção da saúde 
pública, “a legislação de higiene, se-
gurança e saúde no trabalho deveria 
ser alterada tornando obrigatória a 
avaliação dos riscos psicossociais e 
realização de planos de prevenção 
destes riscos”. Se, como realça, se 
vulgarizou o chavão de que o mais 
importante nas empresas são as pes-
soas, “é o momento de traduzir isto 
na prática”. Até porque, acrescenta, 
“o momento atual é complexo para os 
trabalhadores, com incerteza econó-
mica e um cenário de despedimentos 
no horizonte, e os efeitos disto na 
saúde mental não tardarão a surgir”.
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PANDEMIA IMPÔS 
NOVAS DIFICULDADES  
À PREVENÇÃO  
DA SAÚDE MENTAL  
DOS PROFISSIONAIS 
PORTUGUESES

TRÊS PERGUNTAS A

Francisco  
Miranda Rodrigues

Bastonário da Ordem dos Psicólogos

 P Como avalia a prevenção da saúde 
mental nas empresas em Portugal?
 R O país continua sem criar as 

condições mínimas necessárias neste 
campo e dificilmente se conseguirá que 
sejam criadas num contexto de crise. A 
prevenção dos riscos de saúde mental 
não pode ser vista como custo pelas 
empresas. Não intervir e não prevenir, 
isso sim, é um custo. Profissionais 
esgotados, exaustos, com stresse são 
profissionais que não contribuem para 
a competitividade das empresas e que 
não contribuirão para a recuperação 
económica do país nesta fase crítica.

 P O que falha nesta matéria?
 R A ausência total de estratégia. Do 

ponto de vista político ainda nada foi 
feito. Tornou-se um chavão dizer que 
“o mais importante são as pessoas”. 
Eu pergunto “onde?”. A minimização 
dos riscos psicossociais nas empresas, 
o stresse, o burnout, não são um 
problema do mercado de trabalho. São 
um problema de saúde pública que 
custa milhares de euros às empresas, 
à economia e aos contribuintes. E vai 
agravar-se muito com o aumento do 
desemprego.

 P O teletrabalho agravou o 
problema? Os seus riscos têm sido 
muito destacados...
 R É cedo para medir. Em regra, o 

teletrabalho prolonga aquilo que já 
era a relação de trabalho existente. 
Se o contexto já era pouco saudável, 
com lideranças pouco flexíveis e pouco 
reconhecimento, o teletrabalho não 
o alterou, antes pelo contrário. Não 
estamos a usá-lo a favor da conciliação.
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Psicólogos 
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trabalhador 
em Portugal 
falte ao 
trabalho 
até 6,2 dias 
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problemas 
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FOTO GETTY 

IMAGES

Casas transformadas 
em locais de trabalho e 
horários mais longos e 
irregulares têm evidentes 
riscos para a saúde

Teletrabalho: risco 
ou oportunidade?

O Código do Trabalho nacional 
foi um dos primeiros da Europa 
a contemplar a figura do teletra-
balho. Mas o regime encontrou 
sempre uma imensa resistência 
entre as empresas nacionais, 
mantendo-se residual no con-
texto das relações laborais. A 
pandemia da covid-19 mudou o 
cenário, obrigando a uma mu-
dança de paradigma para a qual 
nem todos, empresas e profissio-
nais, estavam preparados.

Nos últimos meses milhares 
de trabalhadores foram empur-
rados para o trabalho remoto. 
E ainda que os estudos reve-
lem que a generalidade está 
satisfeita com a mudança, para 
muitos o sonho idílico da conci-
liação perfeita entre o trabalho 
e a família associado ao teletra-
balho caiu por terra.

Mais horas de trabalho do que 
é prática na rotina do escritório, 
telefonemas fora de horas, reu-
niões mais longas e em horários 
atípicos, um estado de alerta per-
manente e muita dificuldade em 
desligar são hoje uma realidade 
comum a milhares de portugue-
ses. “Não estamos a utilizar o 
teletrabalho a favor da concilia-
ção”, admite Francisco Miranda 
Rodrigues, bastonário da Ordem 
dos Psicólogos, que não tem dú-

vidas de que rapidamente ire-
mos pagar o preço da ausência 
de uma estratégia de prevenção 
dos riscos psicossociais associa-
dos a esta forma de trabalho.

O psicólogo recorda que as 
tarefas profissionais exigem 
um esforço cognitivo muito 
grande e do ponto de vista da 
saúde física e mental “é fun-
damental que sejam criadas 
regras e balizas bem definidas”, 
já que este estado de “alerta 
contínuo” em que passámos a 
viver tem custos elevados. Eco-
nómicos e sociais.

Teletrabalho amplia abusos

Reconhecendo que “nenhuma 
grande transformação estru-
tural se faz por decreto”, o 
bastonário admite que é ainda 
cedo para medir os impactos do 
teletrabalho na saúde mental 
dos portugueses. Contudo, re-
conhece que “esta transferên-
cia forçada para um novo modo 
de trabalhar tem os seus riscos 
e oportunidades”.

O teletrabalho não elimina 
relações de trabalho abusivas 
ou práticas que colocam em 
risco a saúde física e mental 

dos trabalhadores. “Prolonga 
aquilo que já era regra na rela-
ção de trabalho existente”, diz. 
Se a prática já era o trabalho 
fora de foras e a ausência total 
do direito a desligar, “ela vai 
manter-se ou até acentuar-se, 
com risco para o trabalhador”.

E isto pode ser um problema se 
tivermos em conta que, mesmo 
podendo regressar ao normal, 
muitas empresas optaram por 
permanecer em teletrabalho 
e que a nova realidade laboral 
pode mesmo ser esta. Psicólo-
gos, sindicatos, Governo e até 
oposição estão em sintonia: a 
pandemia criou um contexto de-
safiante, mas abriu, simultanea-
mente, o caminho para pensar 
com seriedade na forma como 
vamos trabalhar no futuro, na 
conciliação entre a vida pessoal 
e familiar, na garantia do bem-
-estar dos trabalhadores e numa 
eventual revisão do regime do 
teletrabalho previsto na lei. Um 
processo que a ministra do Tra-
balho, Ana Mendes Godinho, 
quer ver tratado em sede de con-
certação social, entre parceiros e 
sindicatos.

E a par com a legislação, que, 
reforça, “é importante mas
não resolve tudo”, Francisco 
Miranda Rodrigues não tem 
dúvidas de que esta é a gran-
de oportunidade para pensar e 
pôr em prática uma estratégia 
de intervenção no campo da 
prevenção da saúde mental dos 
trabalhadores.

Teletrabalho colocou 
novamente em  
cima da mesa  
o direito a desligar
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EFACEC MARCA PASSO À 
ESPERA DO EMPRÉSTIMO 
Bancos já se entenderam 
sobre crédito de €50 milhões 
com aval do Estado, mas o 
dinheiro ainda não chegou E13
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de Hollywood E38

PRIMEIRO INVESTIMENTO DO 
PORTUGAL 2020 FAZ CINCO ANOS 

FUNDOS EUROPEUS O restaurante Alecrim, em Estremoz, foi o primeiro investimento apoiado pelo Portugal 2020. 
Cinco anos depois, o proprietário, Rui Vieira, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e a secretária de Esta-
do da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, juntaram-se para fazer um balanço dos apoios ao interior. O Alentejo 
está com uma taxa de execução dos fundos de 33%, mas, garante a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional, não ficará um euro por gastar. FOTO NUNO BOTELHO E20

“A MINA  
DO BARROSO 
VAI TRAZER 
PROSPERIDADE 
À REGIÃO”

A decisão final sobre 
o Estudo de Impacto
Ambiental será 
conhecida daqui 
a 10 meses E23

David Archer 
Presidente  
da Savannah 
Resources

TAP: Estado 
fica com os 
direitos sobre 
€55 milhões 
de Neelemam

Governo utilizará parte 
do valor deixado pelo 
acionista americano para 
capitalizar a empresa

Assinatura do acordo de saída 
de Neeleman prevê que parte 
do dinheiro que deixou na TAP 
seja usado pelo Estado para 
recapitalizar a empresa. É o 
mesmo valor que Neeleman re
ceberá pelos seus 22,5%. E10

Como a EDP 
fez o negócio 
de uma 
década

Projeto Miró, para comprar 
a espanhola Viesgo, foi 
preparado com total  
sigilo em quatro meses

Negócio de €2,7 mil milhões 
obrigou a EDP a pedir aos acio
nistas “luz verde” para um au
mento de capital sem revelar 
que servia para ir às compras 
a Espanha. Operação chegou a 
envolver centenas de pessoas. E6

Stresse e 
burnout 
custam €3,2 
mil milhões 
por ano

Empresas pagam uma 
pesada fatura pela falta de 
prevenção da saúde mental, 
diz Ordem dos Psicólogos

Um trabalhador em Portugal 
falta até 6,2 dias por ano devido 
a problemas de saúde psicoló
gica. O presentismo (trabalhar 
mesmo estando doente) pode 
chegar aos 12,4 dias por ano. E32

Burlas de Salgado custaram 
€3,5 mil milhões ao BES
> Conjunto dos crimes apontados pelo Ministério Público provocou prejuízos 
de €11,8 mil milhões, que afetaram o banco, investidores e várias outras entidades 
> Parte da Comissão Executiva do BES ilibada, apesar de culpada pela insolvência E8

CASO BES/GES

Banco Santander, distinguido pela Euromoney como:

Melhor Banco em Portugal
Este prémio é da exclusiva responsabilidade 
da entidade que o atribuiu.

Saiba mais em Santander.pt


