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ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO 
 

 

I. Minimização dos Riscos 

a. TREINO FÍSICO: Compensação das desordens musculo-esqueléticas; 

b. TREINO MENTAL & EMOCIONAL: Gestão do stresse; 

 

II. Maximização do potencial 

a. TREINO MENTAL 

b. TREINO EMOCIONAL 

c. TREINO FÍSICO 

 

 

 

RESPONSABILIDADE & APOIO SOCIAL - ALTERNATIVAS AOS AUMENTOS SALARIAIS: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Investir nas pessoas = 

investir na organização. 
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PROPONENTE: 
 

João Manuel Ferreira Jorge 

Rua de São Jorge n.22 

2475-123 Benedita 

965560536 

www.dinergicfit.com 

info@dinergicfit.com 

joao.mf.jorge@gmail.com 

 

 

Competências: 

 Mestrado em Exercício e Saúde pela Faculdade de Motricidade Humana - Área Exercício e 

Saúde na vertente de Desenvolvimento Organizacional; 

 Formação em Inteligência Emocional pela 6 seconds; 

 

 Áreas de Competência: 

 

o Desenvolvimento, organização e implementação (Gestão de Projetos) de Programas 

de Promoção de Saúde em Contexto Empresarial com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida dos quadros empresariais pela implementação de estilos de vida 

saudáveis e estratégias e metodologias de lidar com o stresse: 

 Prescrição do Exercício Físico e Saúde orientado para a abordagem dos 

problemas musculo-osteo-articulares relacionados com as afecções 

profissionais; 

 Desenvolvimento e organização de actividades e programas desportivos de 

lazer com o intuito de promover o convívio, o espírito de equipa e a sã 

convivência; 

 Prescrição da higiene mental e Emocional (Quociente Emocional) no 

Comportamento Organizacional: 

 Emoções (literacia emocional); 

 Motivação; 

 Satisfação com o trabalho; 

 Ligação pessoa-organização; 

 Stresse Ocupacional; 

 Comportamento de cidadania organizacional; 

 Gestão de Conflitos; 

 Cultura organizacional; 

 Produtividade. 

 

 

 

 

http://www.dinergicfit.com/
mailto:info@dinergicfit.com
mailto:joao.mf.jorge@gmail.com
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FASES DO PROJETO: 
 

 

 
 

 

FASE I. 
 

1. Planeamento inicial: 

1.1. Enquadramento teórico e fundamentação geral. 

1.2. Recolha de dados e enquadramento do projecto – preparação do programa: 

 

FASE II. 
 

2. Gestão previsional: definição Conceptual 

2.1. Âmbito e folosofia do projecto: 

2.2. Estabelecer objectivos e metas. 

2.3. Determinar prioridades. 

2.4. Delinear variáveis e indicadores de sucesso. 

2.4.1. Parâmetros fisiológicos e antropométricos; 

2.4.2. Questionários; 

 

3. Design do Programa. 

3.1. Definição das Áreas de Intervenção e Tarefas do projeto 

3.2. Recursos Temporais – Cronograma ( o tempo é o elemento principal em toda a 

planificação | situar no tempo as tarefas a realizar): 

3.2.1. Atribuição de recursos a cada tarefa e estabelecem-se prazos de execução 

temporal (calendário): 

3.2.2. Recursos Humanos: 

3.3. Recursos Humanos - Seleção do Staff: Técnicos envolvidos no projecto; 

3.3.1. Indivíduos (operacionais), envolvidos no PPSLT (população alvo – Universo); 

3.4. Recursos Materiais: 

3.4.1. Instalações necessárias a afetar ao programa; 

3.4.2. Equipamentos de avaliação fisiológica; 

3.4.3. Equipamentos de avaliação clínica; 

3.4.4. Equipamentos de atividade física; 

3.4.5. Equipamentos de Biofeedback; 

3.5. Logística: 

3.5.1. Equipamento informático; 

3.5.2. Equipamento de escritório; 

3.5.3. Outros materiais, equipamentos e processos. 

3.6. Recursos Financeiros: 
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3.6.1. Custo total do projecto = Σ (Atividades Previstas) 

3.6.2. Natureza dos Recursos; 

3.6.3. Quantidade de Recursos; 

3.6.4. Tempo de utilização dos recursos. 

 

FASE III. 
 

4. Implementação e tomadas de decisão: 

4.1. Ativação e aplicação do projecto. 

4.2. Promoção e Marketing (interno e externo). 

4.3. Operações e administração. 

 

FASE IV. 
 

5. Avaliação do Projeto: 

5.1. Controlo dos resultados. 

5.2. Análise longitudinal dos resultados. 

5.3. Interpretação dos resultados. 

5.4. Comunicação dos resultados. 
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FASE I. 
 

1 Planeamento inicial: 

 

 

1.1 Enquadramento teórico e fundamentação geral. 

 

Introdução: 

 

Estamos atualmente a enfrentar mudanças na vida laboral que espelham uma economia global. 

As alterações na redistribuição do emprego e nas estruturas demográficas bem como a introdução de 

novas tecnologias e a actual crise financeira global, representam um profundo impacto na segurança e 

saúde dos trabalhadores no mundo inteiro. Estas mudanças criam novos desafios nas práticas de 

saúde ocupacional que implicam uma nova gestão dos riscos e da segurança bem como a nível da 

saúde relacionada com o trabalho e a necessidade de promover essa mesma saúde assumindo uma 

atitude preventiva e profilática. A ICOH (International Comissionon Occupational Health), tem vindo a 

juntar esforços com outras organizações internacionais tais como a ILO (International Labor 

Organization) e a WHO (World Health Organization), no sentido de implementarem estratégias 

substanciadas em planos de acção globais relativamente à promoção da saúde nos locais de trabalho. 

Obviamente que as associações portuguesas de saúde, higiene e segurança no trabalho não são 

alheias a estes esforços. Tanto as entidades empregadoras como as organizações em geral evoluem no 

sentido de práticas mais saudáveis, embora seja um processo lento. A promoção da saúde no local de  

trabalho não só garante uma força de trabalho mais saudável como também se traduz numa maior 

produtividade e diminuição dos custos de saúde. 

 

Prevalência de PPSLT no mundo: 
 

 
Figura 2: Prevalência global dos Programas de Promoção da Saúde. Fonte: Buck Consultants, 2009 
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Responsabilidade social empresarial: 

 

 
Programas de Saúde e bem-estar deixaram de ser uma questão “superficial” para as empresas no 
mundo à medida que as entidades empregadoras reconhecem o valor da saúde dos seus empregados e 
também o seu bem-estar geral  como ponto de partida da organização. Segundo o último relatório da 
empresa Buck Consultants, uma empresa Xerox (NYSE: XRX), as entidades empregadoras citam o seu 
empenho e o compromisso na promoção da saúde e bem-estar geral enquanto estratégia de negócio e 
manifestam o desejo acrescido para expandir as iniciativas de promoção da saúde. 
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Fatores decisivos na procura de um novo emprego em Portugal. 
 

 
Sondagem de opinião pan-europeia sobre saúde e segurança no trabalho – junho de 2009 
Se tivesse de decidir se aceitaria um novo emprego, quais os dois aspectos que mais influenciariam a sua 
decisão (máximo 2 respostas). 
European Agency for Safety and Health at Work 

 
 

 

Fatores decisivos na procura de um novo emprego – “U 27 
 

 
Se tivesse de decidir se aceitaria um novo emprego, quais os dois aspetos que mais influenciariam a sua 
decisão (máximo 2 respostas). 
Salário; Estabilidade de trabalho; horários de trabalho 
 

 

Trabalho como causa de doença – Portugal. 

 
De uma forma geral, em que medida considera que um estado de saúde débil é causado pelos empregos que 
as pessoas têm? 
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Trabalho como causa de doença – Portugal. 

 
De uma forma geral, em que medida considera que um estado de saúde débil é causado pelos empregos que 
as pessoas têm? 
 
 
 

Trabalho como causa de doença – EU27 

 
De uma forma geral, em que medida considera que um estado de saúde débil é causado pelos empregos que 
as pessoas têm? 
 
 
 
 

Evolução de riscos de segurança e saúde - Portugal 

 
Pensa que durante os últimos 5 anos, a saúde e a segurança no trabalho em Portugal…? 
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Impacto da crise económica - Portugal 

 
Na sua expectativa, as condições de segurança e saúde no trabalho em Portugal podem vir a deteriorar-se, ou 
não, por causa da crise económica: 
 

Nível de informação – Portugal. 
 

 
Tendo em conta os riscos de segurança e saúde no local de trabalho, considera que está? 
 
Sondagem Pan-Europeia sobre saúde e segurança no trabalho – Resultados representativos aos 27 estados-
membros da União Europeia – Pacote incluindo os resultados relativos aos estados membros EU27 e a 
Portugal. 
European Agency for Safety and Health at Work. 

 
 
 
Dados de desemprego para 2012: Gabinete de Estratégia e Planeamento. 
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1.2 Recolha de dados e enquadramento do projecto – preparação do programa: 

 

 

Fontes de dados que precisam de análise por área de impacto: 

ÁREA DE IMPACTO FONTE DOS DADOS 

1. Necessidades/Interesses dos empregados 

 

A. Riscos de Saúde 
B. Hábitos de Saúde 
C. Interesses de Programas 
D. Parceiros de Trabalho 
E. Padrões de utilização das Instalações 

 

2. Benefícios para a Saúde 

 

A. Custos em Cuidados de Saúde 
B. Tipos de Queixas Médicas 
C. Reivindicações de Compensações por parte dos Trabalhadores. 
D. Crises de Saúde 
E. Custos em Seguros de Vida 
F. Outros Custos com Seguros 

 

3. Produtividade 

 

A. Moral 
B. Rotatividade 
C. Sucesso no recrutamento 
D. Absentismo 
E. Handicape físicos e/ou emocionais 
F. Desejo em trabalhar 

 

 

 Perfil de Risco de Saúde 

 Necessidade/interesse em avaliar 

 Necessidade/interesse em avaliar 

 Necessidade/interesse em avaliar 

 Necessidade/interesse em avaliar 
 
 
 
 

 Registos pessoais 

 Serviços de Saíde dos empregados 

 Registos pessoais 

 Serviços de Saúde dos empregados 

 Registos pessoais 

 Registos pessoais 

 

 

 

 Levantamento da opinião dos empregados 

 Registo de rotatividade do pessoal 

 Entrevistas - representantes dos empregados 

 Registos pessoais 

 Registos pessoais 

 Levantamento da opinião dos empregados 

 

O trabalho é um fenómeno de importância indiscutível na vida das pessoas e no 

desenvolvimento das sociedades. Através desta actividade tem sido facilitada a sobrevivência das 

pessoas e o progresso das sociedades, contribuindo desta forma o ser humano para a construção e 

transformação do mundo em que vive. O trabalho é uma faceta importante na vida das pessoas, não 

só porque uma grande parte do tempo é dedicado a actividades laborais, mas também porque graças 

a ele a pessoa obtém uma séries de compensações económicas, materiais, psicológicas e sociais, ainda 

desenvolvendo a sua própria identidade e o seu papel na sociedade, contribuindo para a criação de 

bens e serviços. 

Um dos problemas associados ao trabalho que tem merecido a atenção dos investigadores 

desde longa data é o absentismo laboral. O ABSENTISMO é um fenómeno característico e inevitável do 

mundo do trabalho. No entanto, quando os comportamentos de ausência dos trabalhadores excedem 

certos limites considerados normais, coloca-se um problema para a organização, na medida em que se 

compromete o alcance adequado dos objectivos. De fato, esta problemática tem implicações ao nível 

do indivíduo, das organizações e também da sociedade em geral, provocando ainda um efeito negativo 

na economia nacional em consequência da perda de produção devido à relação da força de trabalho 

disponível e ao aumento dos custos com tratamentos médicos e segurança social. 

De acordo com o relatório da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e 

Trabalho (EUROFOUND, 1997), as implicações do absentismo ao nível do indivíduo prendem-se 

sobretudo com a redução do rendimento, devido às faltas por doença, especialmente nos casos em 
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que a sua ausência é prolongada. Se o absentismo ocorrer com frequência, ou se for de longa duração, 

pode ainda provocar a perda do emprego. 

A consequência mais evidente do absentismo é a nula produtividade do trabalhador ausente. O 

relacionamento entre colegas poderá também ser afectado, dado que os trabalhadores que estão ao 

serviço sofre a sobrecarga de trabalho que competiria realizar pelo colega ausente. Poderá ainda o 

relacionamento com a chefia ser afectado, pois os objectivos do Departamento|Divisão, ao nível da 

eficiência e eficácia, mais dificilmente serão atingidos. 

A ausência ao trabalho é um fenómeno que pode reduzir a eficiência organizacional, devido ao 

aumento dos custos, pois muitas vezes torna-se necessário contratar substitutos por cada trabalhador 

ausente. Como este continua a ser pago, o resultado é o aumento dos custos. 

A perda de produtividade, a par da diminuição da qualidade de serviço prestado pela 

organização tem efeitos negativos na sua posição concorrencial. 

 

Alguns dados genéricos prestados pela EUROFOUND 1997: 

 

 São vários e avultados os custos diretos e indirectos resultantes do absentismo e da 

incapacidade para o trabalho; 

 No reino Unido, perderam-se 177 milhões de dias de trabalho em 1994, em resultado de 

faltas por doença – o valor atribuído às perdas de produtividade foi superior a 23,2 milhões 

de ECUs, com um custo de 630 ECUs por empregado; 

 Em 1993, os empregados alemães gastaram 30,5 mil milhões de ECUs em seguros de 

segurança social dos seus trabalhadores para cobrir os pagamentos durante os períodos de 

falta ao trabalho; 

 A Bélgica, com uma taxa de absentismo de cerca de 7%, pagou 2,4 mil milhões de ECUs em 

subsídios de doença em 1995, e 0,6 mil milhões de ECUs em indemnizações de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais, o que, em conjunto, perfaz cerca de 1000 ECUs por 

empregado. 

 Nos Países Baixos, a taxa de absentismo foi de 8,3% em 1993, e o número de pessoas 

incapacitadas aumentou para 921000 (14,2% da força de trabalho). Os custos dos subsídios 

pagos a título dessas situações foram cerca de 16,6 mil milhões de ECUs dos quais 4,1 mil 

milhões de ECUs para subsídios de doença e 12,5 mil milhões de ECUs para subsídios por 

incapacidade. 

 O relatório refere que as duas mil maiores empresas de Portugal perderam 7,731 milhões de 

dias de trabalho em resultado de doença e 1,665 milhões de dias de trabalho em resultado 

de acidente em 1993. Tal representa 5,5% da totalidade de dias de trabalho nestas 

empresas. 

 Mais recentemente: a EUROFOUND 2007, apresenta os resultados do inquérito realizado 

nos 27 estados-Membros da UE. Este estudo teve vomo objectivo compreender a verdadeira 

extensão do absentismo e as políticas que foram desenvolvidas para abordar o fenómeno. 

Incidiu, assim, sobre os padrões de absentismo, os custos do absentismo, as políticas para 

abordar o absentismo e desenvolvimentos genéricos em matéria de promoção da saúde e 

bem-estar. Segundo o estudo, as causas mais comuns para as faltas são: 

1. Perturbações musculo-esqueléticas e problemas respiratórioas (duas principais 

causas), bem como dores lombares e síndromas como as lesões causadas por 

esforços repetitivos. 

2. Problemas de saúde 

3. Monotonia e stresse profissional 
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 A promoção da saúde e da assiduidade, em vez da penalização das faltas, tem vindo a ganhar 

importância política, pois verifica-se pelos dados da OCDE, que os custos das prestações por 

incapacidade e doença são 2,5 vezes superiores aos do desemprego e esses custos estão a 

aumentar. 

 Governos, empregadores, trabalhadores, companhias de seguros e a sociedade em geral têm 

interesse em reduzir o absentismo, pois todos eles suportam uma parte dos custos que o 

problema acarreta. 

 

Estudos comparativos efectuados na Europa: Third European Survey on Working Conditions (2000) 

 

 Os resultados encontrados apontam para uma taxa média de absentismo por doença de 

14,5%. Na 13.º posição surge Portugal, com uma taxa de 8,4% superada largamente pelos 

países do norte da Europa: Alemanha (18,3%), Holanda (20,3%) e Finlândia (24%). 

 Em geral, nos países do Sul da Europa os trabalhadores apresentam menos ausência por 

doença que a média da UE (Grécia – 6,7%; Portugal – 8,4%; Itália – 8,5%; Espanha – 11,8% e 

França – 14,3%). As percentagens nestes países são mais baixas que nos países da Europa 

Central, exceto para o Reino Unido (11,7%) e Irlanda (8,3% e países do norte da Europa, 

exceto a Dinamarca (12%). 

 Comparando ambos os sexos, os homens tiveram geralmente percentagens de ausências 

mais elevadas na maioria dos países estudados.  

 A perda de produtividade, os custos laborais com o turnover, resultantes das ausências 

prolongadas, fizeram da ausência por doença, uma das prioridades políticas cimeiras para os 

governos da UE. 

 

Estudos pan-europeu (2008) pela consultora Mercer: 

 

 Ao contrário do estudo citado anteriormente, apresenta resultados que apontam para uma 

elevada taxa de absentismo em Portugal. Neste estudo mais recente foram inquiridos 

gestores de 900 empresas de 24 países europeus. Entre os mercados estudados está 

Portugal, onde foram inquiridas 60 empresas de vários sectores da economia. De acordo 

com este estudo verificou-se que Portugal é o país da Europa com a mais elevada taxa de 

absentismo por doença. Os resultados obtidos apontam que cada trabalhador falta, em 

média, 11,9 dias por ano, quando a média da europa do Sul é de 7,6 dias e a média europeia 

se situa nos 7,4 dias. 

 

 

Portugueses adeptos da baixa: 

 

Um estudo europeu revela que os portugueses figuram em segundo lugar na tabela das 

baixas médicas. 

Os portugueses figuram entre os que na Europa mais recorrem à baixa médica. Segundo 

um estudo divulgado pelo Observatório Europeu dos Riscos e realizado em 24 países, Portugal 

encabeça a segunda posição entre os países onde os problemas de saúde mais motivam o 

absentismo laboral. O stresse é uma das principais causas apontadas e, em média, os 

portugueses estão 11,9 dias por ano sem trabalhar por doença. De acordo com o estudo, os 

portugueses conseguem mesmo ultrapassar países como a República Checa, Noruega, Polónia e 

Suécia. Convém ainda relembrar que esta tendência poderá mesmo vir a agravar-se já que, 

segundo dados da Segurança Social, nos primeiros meses deste ano (2009) o número de baixas 
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por doença já havia registado um aumento de 13% face ao ano passo. A liderar o ranking das 

doenças profissionais que mais motivam baixa médica estão as doenças do foro musculo-

esquelético, logo seguidas do stresse, patologias psíquicas, dores lombares e doenças 

respiratórias. Uma lista que não causa espanto. É que segundo o Observatório Europeeu dos 

Riscos, “em dez anos, o stresse profissional será a principal fonte de doenças laborais, sendo as 

suas principais causas as elevadas exigências emocionais e as dificuldades de conjugação entre 

trabalho e família”.  

Na verdade, grande parte das organizações nacionais já se aperceberam que controlar e 

reduzir o absentismo entre os seus funcionários é uma das metas do momento. A conciliação 

entre trabalho e família é um desafio que parece já não passar apenas pelos funcionários mas 

também pelas empresas que os integram e que estão cada vez mais sensíveis a esta questão e 

conscientes do impacto positivo que podem ter na produtividade. 

 

Taxa de Absentismo: 

 

Embora o absentismo seja um fenómeno de etiologia multifactorial, resultante da conjungação 

de diversos factores relativamente ao indivíduo e à organização, um dos mais conhecidos indicadores 

sócio-laborais, usado na organização, é a taxa de absentismo (TA). Em termos simples, ele deve ser 

tomado como um bom indicador de disfuncionamento psicossocial e organizacional, um indicador 

válido e fiável.  

 

Dados da empresa: 

 

2013 

1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre 

Jan. + Fev. + Març. Abr. + Maio + Jun. Jul. + Ag. + Set. Out. + Nov. + Dez 

TAL     

     

 

TA – Taxa de Absentismo Laboral              TA = 
𝑇𝐻𝐴

𝑃𝑀𝐴∗100
 = 

 THA: Total de Horas de Ausência  

 PMA: Potencial Máximo Anual  

 

TA – Taxa de Absentismo Laboral             TA = 
𝑇𝐻𝐴

𝑇𝐻𝐸𝑇∗100
 = 

 THET: Total de Horas Efetivamente Trabalhadas. 

 

 

2014 

1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre 

Jan. + Fev. + Març. Abr. + Maio + Jun. Jul. + Ag. + Set. Out. + Nov. + Dez 

TA     
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O absentismo pode envolver uma decisão individual e complexa, tendo por base várias causas 

em simultâneo, algumas individuais e outras extra-organizacionais, influenciando-se mutuamente e 

conduzindo á ausência do local de trabalho. Existem várias formas de classificar o absentismo. Para 

estes autores algumas das mais frequentemente usadas fazem a distinção entre: 

 Curta duração versus longa duração; 

 Voluntário versus involuntário. 

Ausências voluntárias: dependem da vontade do trabalhador e estão normalmente associadas á 

necessidade do próprio se ausentar ou cumprir com compromissos familiares. No caso dos acidentes 

podem ser minimizados os riscos através de uma gestão previsional mais cuidada dos riscos inerentes 

e encontrando soluções que os evitem, prevenindo-os. Estas podem ser evitáveis e a empresa pode 

encontrar estratégias como o caso do “Programa de Apoio à Família” que pode encontrar estratégias 

conjuntas no sentido de resolver os compromissos familiares com apoio e/ou assistências de 

elementos da empresa de forma a garantir a presença do trabalhador no seu posto de trabalho. Este 

tipo de ausência está muito relacionado com a MOTIVAÇÃO DO TRABALHADOR.  
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Ausências involuntárias: escapam ao controlo do indivíduo e surgem como consequência de 

doença, acidentes ou outros factores, que podem ter ou não causas profissionais (imprevisíveis).  No 

caso de situações de doença, existem estratégias e práticas que podem minimizar o aparecimento de 

doenças através de estilos de vida ativos que envolvam exercício físico ou ainda através de outras 

estratégias que fortaleçam o sistema imunitário como a prática regular de exercício físico, a ingestão 

de factores de transferência, ou ainda através do treino mental e emocional de forma a ensinar 

competências de gestão de conflitos e minimização dos efeitos do stresse. 
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Relativamente aos motivos de ausência ao trabalho, João Vieira Lopes, vice-presidente da 

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, reforça a tese da vertente cultural como 

justificação, além do envelhecimento da população, que dessa forma é mais propensa a problemas de 

saúde. “Há alguma tradição em Portugal, não de inventar pretextos, mas de usar o máximo possível de 

absentismo sem penalização, como recorrendo às baixas médicas” (Jornal de Notícias de 17 de Agosto 

de 2009). 

Numa época em que se fala tanto de competitividade e qualidade, as organizações deveriam 

reflectir seriamente nos custos diretos, indirectos e ocultos do absentismo, suas causas e suas 

consequências, e nas oportunidades perdidas por não terem iniciativas com vista a reduzir, controlar e 

prevenir a incapacidade para o trabalho. Um passo importante neste sentido é o respeito pelos 

princípios gerais em matéria de segurança e saúde no trabalho, que constam no art.º 281º n.ºs 1 e 2 

do Código do Trabalho. Determina a referida Lei que o trabalhador tem direito a prestar trabalho em 

condições de segurança e saúde. Concretamente, o empregador deve assegurar aos trabalhadores 

condições de segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, aplicando as 

medidas necessárias tendo em conta os princípios gerais de prevenção, conforme estipulado no 

Código do Trabalho (Lei nº 7/29, de 12/2). 

Apesar da legislação existente, para que efectivamente se verifique a redução do absentismo 

é imprescindível que as organizações decidam por uma gestão eficaz do absentismo laboral, 

procurando as suas causas, atacando o problema na sua origem e oferecendo sugestões/propostas 

de melhoria, erradicando os disfuncionamentos detetados, com forte aposta na promoção de boas 

práticas, na prevenção e gestão do absentismo, sensibilizando os indivíduos para esta temática. 

A qualidade de vida no trabalho é condição essencial para o êxito de uma organização, na 

medida em que a motivação no trabalho contribui para um decréscimo do absentismo laboral, entre 

outras consequências. 

 

Considerando que a actividade de qualquer gestor ou profissional dos Recursos Humanos tem 

como objectivo o aumento da produtividade, o bem-estar dos indivíduos e do desempenho da 

organização, o estudo do absentismo assume um particular relevo neste contexto. 

 

Muitas empresas decidem por uma gestão do absentismo de maneira firme, pesquisando as 

suas causas, porque reconhecem que é imprescindível obter um conhecimento real do absentismo 

que se verifica na organização, e que somente deste modo poderá o problema ser atacado na sua 

origem. A procura de soluções potenciará a redução do absentismo, com o consequente aumento de 

produtividade e competitividade, bem como o clima social e a satisfação laboral. 

 

A motivação para a assiduidade pode ser afetada pelas práticas organizacionais, como por 

exemplo, recompensas e punições ao absentismo. Nesse sentido, tudo o que propicie uma atitude 

adequada (Integração, satisfação, motivação, representatividade), conduz a um menor absentismo e 

tudo o que favorece a deterioração dessa atitude resulta num maior absentismo (falta de promoção, 

tarefas monótonas e repetitivas de entre outras). 
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TIPOS DE ABSENTISMO 

 

1. ABSENTISMO VOLUNTÁRIO: Motivação para estar presente: 

a. Respostas afectivas do empregado à situação laboral (satisfação no trabalho): 

i. O empregado gosta do ambiente de trabalho e das características da função 

que desempenha. 

ii. Desenho da função: O enriquecimento das funções. 

iii. Nível hierárquico. 

iv. Stresse associado ao desempenho do papel. 

v. Tamanho do grupo de trabalho. 

vi. Estilo de liderança. 

vii. Relacionamento com os colegas. 

viii. Oportunidades de progressão. 

b. Várias pressões internas e externas para estar presente: 

i. Condições económicas de mercado. 

ii. Retribuição e incentivos. 

iii. Normas do grupo de trabalho. 

iv. Ética no trabalho. 

v. Compromisso organizacional (quando o trabalhador sente que está numa 

organização em que o seu trabalho é útil e se sente parte integrante da 

organização, contribuindo par os seus objectivos, estará mais motivado para 

estar presente no local de trabalho). 

 

2. ABSENTISMO INVOLUNTÁRIO: Capacidade para o fazer. 

a. Saúde; 

b. Acidentes de trabalho; 

c. Responsabilidades familiares; 

d. Problemas de transportes. 

 



 

Estratégias do projecto ergoFIT©: Absentismo e Produtividade. 

OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVO 
OPERACIONAL 

ÁREA PROBLEMA PROJETOS - SOLUÇÕES 

MINIMIZAÇÃO 
DO RISCO 

Absentismo 
Involuntário 

Saúde 

Stresse Laboral Treino Mental; Treino Emocional; Treino Físico 

Desordens Músculo-esqueléticas Treino Físico; Treino Mental 

Problemas Respiratórios Treino Físico; Treino Mental 

Responsabilidades 
Familiares | 

Compromissos Familiares 

Âmbito legal 

Programa “Plano Trabalho-Vida” - Programa 
Conciliação Trabalho/Família 

Âmbito tributário 

Âmbito Finanças Familiares 

Âmbito Administrativo e Social 

Apoio Pessoal (Assessoria Psicológica) 

Assessoria sobre questões de saúde 

Outras áreas 

MAXIMIZAÇÃO 
DO POTENCIAL 

Absentismo 
Voluntário 

Satisfação no Trabalho 

Ambiente de Trabalho Treino Emocional 

Estilo de Liderança Treino Emocional; Team-building 

Relacionamento com os colegas 
(Confiança) 

Treino Emocional; Team-building 

Pressões Internas e 
Externas 

Retribuições e incentivos 
Clube|Associação Recreativa e Desportiva da 
Empresa 

Ética no Trabalho Treino Emocional; Team-building 

Compromisso Organizacional 
Clube|Associação Recreativa e Desportiva da 
Empresa 

João Jorge (2014) 



① Programa de 

Treino Físico (QCC) 

② Programa de 

Treino Emocional (QE) 

③ Programa de 

Treino Mental (QM) 

 

FASE II. 
 

2 Gestão previsional: definição Conceptual 

 

2.1 Âmbito e filosofia do projecto: 

 

 

 

 

  

 

 

 
 (Minimização dos Riscos)  (Maximização do Potencial) 

 

 

 T.G.Q.I. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Treino Core; 2.1 Inteligência Emocional 3.1 Psicologia da Felicidade  

1.2 Treino Funcional 2.2 IQM - Biofeedback 3.2 Psicologia do Sucesso 

1.3 Treino Calisténico 2.3 Team-Building 3.3 Psych-K™ (Psicologia Cinesiologia) 

1.4 Treino Circuito & Wave Fitness 2.4 Coaching   

 
Legenda: Treino da Gestão da Qualidade Interna TGQI = IQM – Inner Quality Management – A premissa 
básica do IQM relaciona-se com o processo de aprendizagem da promoção e manutenção de um ambiente 
de coerência interna através da gestão física eutónica, mental e emocional. Ou seja, investe-se num 
processo de sincronização entre o coração e o cérebro e desta sinergia manifesta-se um maior potencial 
emocional, intelectual e intuitivo.  

A - GESTÃO DO STRESSE B - VANTAGEM DA FELICIDADE 

PPSLT ergoFIT© 

TGQI 
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Programa de Treino 

Físico (QCC) 

Programa de Treino 

Emocional (QE) 

Programa de Treino 

Mental (QM) 

①  

Atividade Fisica 

②  

Formação 

③ 

Auto Desenvolvimento 

④  

Coaching & Team-Building 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda:  
Treino da Gestão da Qualidade Interna TGQI = IQM – Inner Quality Management – A premissa básica do IQM 
relaciona-se com o processo de aprendizagem da promoção e manutenção de um ambiente de coerência 
interna através da gestão física eutónica, mental e emocional. Ou seja, investe-se num processo de 
sincronização entre o coração e o cérebro e desta sinergia manifesta-se um maior potencial emocional, 
intelectual e intuitivo. 
QCC: Quociente Corporal Cinestésico; QE: Quociente Emocional; QM: Quociente Mental. 
 

  

A - GESTÃO DO STRESSE 

(Minimização dos Riscos) 

B - VANTAGEM DA FELICIDADE 

(Maximização do Potencial) 

 

 TGQI 

4AI 
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2.2 Estabelecer objectivos e metas de um PPSLT. 

 

 

 

O objectivo de um PPSLT está relacionado com o Bem-Estar de todos os seus colaboradores: 

 

 

O Bem-Estar no local de trabalho está relacionado com todos os aspectos da vida do trabalho, 

desde a qualidade e segurança do ambiente físico, à forma como os trabalhadores se sentem 

relativamente ao seu trabalho, o ambiente de trabalho, o clima no local de trabalho e a organização do 

trabalho. O bem-estar dos trabalhadores é um fator chave para se determinar a eficácia de uma 

empresa a longo prazo. Muitos estudos mostram uma relação direta entre os níveis de produtividade e 

o bem-estar e saúde gerais da força de trabalho. 

Uma outra definição de bem-estar no trabalho (BET) centra-se bastante naquilo que o 

empregado consegue alcançar quando apoiado pela organização, quando esta promove um ambiente 

e um estado de contentamento que permite aos colaboradores florescer e alcançar o seu potencial 

para o benefício próprio e da organização. 

Algumas definições oriundas da União Europeia (European Conditions Observatory), incorporam 

a produtividade: O bem-estar no trabalho significa um trabalho seguro, saudável e produtivo numa 

organização bem orientada por trabalhadores competentes e comunidades de trabalho que vêem o 

seu trabalho como significativo e recompensado, sendo o seu trabalho um fator que apoia a gestão da 

sua vida.  

O PPSLT ergoFIT© propõe conciliar duas estratégias de forma a alcançar os maiores resultados, 

a prática do exercício físico e as estratégias de redução do stresse e Treino do Motor Visual de forma a 

potenciar a “lei da atração” e melhorar os resultados empresariais. 

 

 

PROGRAMA DE MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL (PMCO) e o BEM-ESTAR NO TRABALHO 

(BET) 

 

Embora diferentes organizações tenham diferentes tipos de energia, basicamente podem ser 

considerados 4 tipos principais, resultantes do modo como se conciliam a qualidade e a intensidade: 

 

 A INTENSIDADE: refere-se à força da energia organizacional. Está associada ao grau de 

actividade, à quantidade de interacções, ao grau de alerta e ao nível de entusiasmo vivido 

pelos membros organizacionais. Numa organização com baixa intensidade energética, 

tenderão a ser encontrados sintomas como o desinteresse, a apatia, o cansaço e o cinismo – 

São sem dúvida os sintomas predominantes que imperam nas escolas –Burnout. 

 A QUALIDADE DA ENERGIA ORGANIZACIONAL: pode ser positiva ou negativa. Exemplos de energia 

positiva são a satisfação, o entusiasmo e a alegria. A energia negativa encontra-se nos 

sentimentos de medo, de frustração e de desconfiança. 
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 TIPOS DE ENERGIA NAS ORGANIZAÇÕES 
 Adaptado de Diário de Notícias Economia por JORGE, João (2006) 

 Sexta Feira  10 de Março de 2008 
 CUNHA, Miguel Pina (2006);  
 Director de MBA da Universidade Nova de Lisboa 
 “Entre a Agressividade e a Resignação” 

 ┌────────────────────────────────────┐ 
 INTENSIDADE DA  QUALIDADE DA 
 ENERGIA  ENERGIA  
 ORGANIZACIONAL  ORGANIZACIONAL 
 ┌──────────┴─────────┐  ┌──────────┴─────────┐ 

 Alta  Baixa  Negativa  Positiva 
 Intensidade  Intensidade 
        
 Interesse  desinteresse  medo  satisfação 
 dinamismo  apatia  frustração  entusiasmo 
 desenvoltura  cansaço  desconfiança  alegria 
 sinceridade  cinismo     

 

 

PÍLULA DO SUCESSO 

 
 Energia da organização 

 ZONAS TIPO DE ENERGIA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DA 

AGRESSIVIDADE 

ZONA DA 

RESIGNAÇÃO 

ZONA 

PRODUTIVA 

ZONA DE 

CONFORTO 

Alta 

 

Baixa 

Negativa                   Positiva    

In
te

n
si

d
ad

e
 /

 f
o

rç
a 

d
a 

En
e

rg
ia

 o
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

Qualidade da Energia 

organizacional 



 

4 

 
 

 

Conceito de Bem-Estar no trabalho (BET): 

 

O bem-estar no trabalho é um conceito complexo que depende de factores físico, emocional e 

social, tanto dentro como fora do local de trabalho. Envolve muitos sectores diferentes tais como a 

saúde ocupacional, segurança ocupacional, serviços de recursos humanos, gestão empresarial, gestão 

de linhas de produção, serviços de saúde, inspectores do trabalho, sindicatos laborais, etc, assumindo 

cada um uma motivação e perspectiva diferente relativamente ao Bem-Estar no Trabalho. Cada tipo 

de profissão e ambiente de trabalho manifesta diferentes requisitos e prioridades relativamente ao 

que se considera o BET. O bem-estar dos empregados é um conceito muito subjectivo e uma iniciativa 

que pode estar adequada para um indivíduo ou grupo de indivíduos mas desadequada para outro(s). 

Alguns investigadores, numa tentativa de definir o conceito de BET, entenderam que esta 

definição ou condição deveria ser avaliada em 5 elementos ou categorias gerais: 

 

1. BEM-ESTAR SOCIAL – relações interpessoais fortes e amorosas (empáticas); 

2. BEM-ESTAR COMUNITÁRIO – quando as empresas investem nos seus empregados que por sua vez 

investem nas suas comunidades (marketing social); 

3. BEM-ESTAR FINANCEIRO – as empresas ajudam os empregados a cuidar da gestão das suas finanças 

através do aconselhamento financeiro que contribua para uma gestão mais equilibrada do seu 

vencimento; 

4. BEM-ESTAR FÍSICO – as empresas podem apoiar e incentivar comportamentos saudáveis tais como 

fornecer comida saudável que por sua vez contribui para uma melhor saúde e energização dos 

seus empregados; 

5. BEM-ESTAR NA CARREIRA – a empresa investe na formação e auto-desenvolvimento dos seus 

funcionários que desta forma melhoram a sua performance e a qualidade da energia 

organizacional. 

 

Saúde e Segurança Ocupacional (SSO): Uma abordagem positiva (local de trabalho 

psicologicamente saudável). 
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Fonte: 2008 American Psychological Association. Para mais informação sobre o Programa de Saúde Psicológica no Trabalho da APA, visitar 

http://www.apaexcellence.org/ 

 

 

 

Organização Mundial da Saúde – Locais de Trabalho Saudáveis: 

 

Um local de Trabalho Saudável é aquele no qual os trabalhadores e gestores colaboram de forma a 

promover um processo contínuo de melhoria de forma a proteger e promover a saúde, segurança e 

bem-estar de todos os trabalhadores e garantir a sustentabilidade do local de trabalho 

considerando as seguintes necessidades: ambiente de trabalho físico; ambiente psicossocial 

(cultura empresarial); saúde pessoal. 
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Principais objetivos da implementação de um PPSLT: 
 

 

 AFRICA ÁSIA AUSTRÁLIA CANADÁ EUROPA 
AMÉRICA 
LATINA 

ESTADOS 
UNIDOS 

Melhorar a produtividade / 
presenteismo 

1 2 1 1 1 1 2 

Reduzir o absentismo 2 3 2 2 3 3 3 

Melhorar o moral da força de 
trabalho (envolvimento) 

4 1 3 4 2 4 4 

Manter a capacidade de 
trabalho 

3 6 6 7 4 2 6 

Valores e missão 
organizacional 

5 4 8 6 6 6 5 

Atrair e reter empregados 6 7 4 5 5 7 7 

Melhorar a segurança do 
trabalho 

7 5 5 8 7 5 6 

Reduzir os custos com seguros 
e cuidados de saúde 

9 9 11 3 11 11 1 

Promover a imagem da 
empresa (branding) 

8 8 6 9 8 9 9 

Cumprir com a 
responsabilidade social / 
comunidade 

10 10 8 10 9 8 10 

Conformidade com a legislação 11 11 10 11 10 10 11 

Complementar os serviços e 
saúde estatais. 

12 12 12 12 12 12 12 

Figura 2: os principais objectivos que estão por detrás das iniciativas de wellness: fonte: Buck Consultants, 2009 

 

 

Nos EUA o principal objectivo está relacionado com a redução dos custos de saúde enquanto na 

Europa relaciona-se com a produtividade, melhorar o moral dos funcionários e reduzir o absentismo.  

A diferença dos EUA para a Europa está relacionada com o Sistema de Saúde. Enquanto nos EUA as 

entidades empregadoras têm-se preocupado e ocupado da saúde dos seus empregados desde há 

longa data, na Europa isso tem sido um taboo, na medida em que a saúde é entendida como uma 

responsabilidade pessoal que não diz respeito com a Empresa/Gestão. Tratam-se de diferenças 

culturais no entanto devem-se fundamentalmente a diferentes sistemas de saúde. Nos EUA, as 

entidades empregadoras sentem o impacto direto dos custos da saúde dos seus empregados 

enquanto na maioria dos países Europeus, o estado assume o fardo dos custos da saúde. Esta 

diferença está na base da elevada prevalência de programas de promoção da saúde nos EUA (Buck 

Vonsultants, 2009), ao contrário da Europa. Porém o cenário está a mudar na Europa. A lei de Bases da 

Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto) preveja nos seus princípios gerais (Base I), determina no seu 

ponto 2 - O Estado promove e garante o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde nos 

limites dos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis. De fato, actualmente os limites 

destes recursos humanos, técnicos e financeiros sofreu uma profunda redução face à actual 

conjuntura sócio-económica adversa. Como tal, “a promoção e a defesa da saúde pública” (ponto 3), 

fica comprometida afastando-se dos objectivos explícitos na Política de saúde (Base II), na alínea b) do 

ponto 1 – “é objectivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, 

seja qual for a sua condição económica e onde quer que vivam, bem como garantir a equidade na 

distribuição de recursos e na utilização de serviços”. De fato, os cortes salariais e o aumento dos 

custos dos serviços e cuidados de saúde, comprometem esta equidade e desprotegem aqueles que 
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vivem de rendimentos mais baixos. Como tal, terão que ser as empresas a investir mais na promoção 

da saúde dos seus operacionais de forma a salvaguardar esta alteração do acesso à saúde que. Ou 

seja, a saúde deixa de ser da inteira responsabilidade do trabalhador mas deve ser cada vez mais 

partilhada por ambos, a empresa e o indivíduo porque ambos beneficiam com esta parceria. Os 

programas de actividade física revestem-se da maior importância na medida em que reduzem a curto 

e médio prazo a prevalência das principais doenças que afetam os trabalhadores.  

 

 

 AFRICA ÁSIA AUSTRÁLIA CANADÁ EUROPA 
AMÉRICA 
LATINA 

ESTADOS 
UNIDOS 

Stresse 1 1 1 1 1 3 5 

Atividade Física / exercício 4 2 2 4 2 1 1 

Nutrição (hábitos alimentares 10 3 4 5 6 2 2 

Questões de vida / profissão 3 6 3 2 3 11 9 

Doenças crónicas (ex: 
cardíacas, diabetes) 

8 7 5 8 10 6 3 

Pressão arterial elevada 9 5 7 10 11 4 4 

Colesterol elevado 13 4 8 9 13 5 7 

Segurança no trabalho 6 8 6 6 5 8 11 

Depressão 5 11 10 3 7 13 10 

Hábitos tabágicos 12 14 12 11 4 10 8 

Ambiente psicossocial no 
trabalho 

10 10 13 7 8 9 15 

Obesidade 15 12 9 15 14 7 6 

Segurança pessoal 6 9 14 12 9 15 13 

Sono/repouso/recuperação 17 13 11 13 12 12 14 

Maternidade e saúde neonatal 18 17 16 16 15 14 12 

Abuso de substâncias 14 18 15 14 16 18 16 

Doenças infeto-contagiosas 
(HIV) 

2 16 17 18 18 17 17 

Higiene Pública (Saneamento) 16 15 18 17 17 16 18 

Figura 3: Questões de saúde que condicionam as estratégias de wellness. (Fonte: Buck Consultants, 2009). 

 

 

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (AESST), define a Promoção da Saúde 

em Local de Trabalho (PSLT) da seguinte forma: 

 

O processo que resulta do esforço conjunto de empregadores, trabalhadores e sociedade em 

geral, para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas no trabalho. A PSLT pode ser conseguida 

através de uma combinação de estratégias que visem:  

 Melhorar a organização do trabalho e o ambiente de trabalho; 

 Promover a participação activa dos trabalhadores em todo o processo de PLST; 

 Permitir escolhas saudáveis e encorajar o desenvolvimento pessoal. 

 

A PSLT não significa simplesmente o cumprimento da legislação que regula a saúde e segurança, 

implicando também o envolvimento activo dos empregadores em prol da melhoria da saúde e bem-

estar globais dos trabalhadores. Neste processo, é essencial envolver os trabalhadores e ter em conta 
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as suas necessidades e os seus pontos de vista quanto à forma como o trabalho e o local de trabalho 

devem ser organizados. 

 

A promoção da saúde no local de trabalho, ao proporcionar aos trabalhadores bem-estar e 

saúde acrescidos, tem muitas consequências positivas, tais como: 

 A diminuição da rotatividade e do absentismo; 

 O reforço da motivação e o aumento da produtividade; 

 Além de que contribui para transmitir uma melhor imagem do empregador enquanto organização 

positiva e que se preocupa com o bem-estar do seu pessoal. 

 

“Empregador que se preocupa com o bem-estar do seu pessoal” 

 

A promoção da saúde no local de trabalho visa, geralmente, diferentes aspetos e, na prática, 

está muitas vezes intimamente relacionada com a avaliação de riscos. Alguns dos aspectos da 

promoção da saúde no local de trabalho são: 

 

1. Participação dos trabalhadores no processo de melhoria da organização do trabalho 

2. Envolvimento activo e consulta dos trabalhadores na melhoria do seu ambiente de trabalho. 

3. Todas as medidas destinadas a melhorar o bem-estar no trabalho, por exemplo possibilidade de horário 

flexível ou outras. 

4. Abordar a questão da alimentação saudável no local de trabalho, facultar informações sobre alimentação 

saudável, bem como disponibilizar pratos saudáveis na cantina ou instalações para os trabalhadores 

prepararem as suas próprias refeições. 

5. Sensibilização para os efeitos nocivos do tabaco, incluindo a oferta de participação gratuita em programas 

de cessação tabágica e a instauração da proibição de fumar nas instalações da empresa 

6. Vigilância da saúde, através da oferta de exames médicos, como controlo da pressão arterial e dos níveis de 

colesterol. 

7. STRESSE: Promoção da saúde mental, através da oferta de cursos para gestores sobre formas de lidar 

com o stresse e a tensão mental no seio das respetivas equipas, bem como da possibilidade de 

(trabalho a nível de coaching pessoal e alteração da perceção das unidades de mudança de vida – 

treino mental); 

8. EXERCÍCIOS E ATIVIDADES FÍSICAS: através da disponibilização de aulas de desporto, do incentivo da 

actividade física, da promoção de uma cultura ativa e saudável no local de trabalho; 

 

 

Um dos pioneiros na implantação de programas de promoção de saúde e qualidade de vida, 

reconhecido internacionalmente, Robert Karch, professor e diretor do National Center for Health and 

Fitness da American University, em Washington (D.C), participou no mestrado em Exercício e Saúde na 

Faculdade de Motricidade Humana no ano 2000, palestrando sobre o tema "Promoção de Saúde e 

Qualidade de Vida". Enquanto fundador e presidente do International Institute for Health Promotion, 

IIHP, Robert Karch implantou programas de saúde em grandes multinacionais, na Casa Branca e nas 

Forças Armadas dos EUA.  

Embora a minha formação académica me tenha colocado em contacto com alguns dos maiores 

técnicos mundiais nesta área (ex: Robert karsh e Wolf Kirsten), desenvolvi uma abordagem inovadora 

à qual apelidei “ergoFIT©. O programa ergofit© propõe uma abordagem da mente-emoções-corpo 

numa unidade integrada. De entre as opções propostas, o programa ergoFIT© centra-se 
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fundamentalmente no âmbito da promoção da saúde mental-emocional e no exercício e actividades 

física. Trata-se de um programa que se enquadra e articula muito bem com todo o tipo de estratégias 

e opções já implementadas dentro das empresas por outros profissionais de outras áreas, 

nomeadamente psicólogos, sociólogos engenheiros do ambiente entre outros (Departamento de 

Recursos Humanos). 

Robert Karch afirma que os Programas de promoção de saúde e qualidade de vida (PPSLT), vêm 

sendo cada vez mais adotados pelas organizações, mobilizando os profissionais de recursos humanos, 

para: 

 Tornar o ambiente de trabalho mais produtivo e saudável.  

 No ambiente atual de alta competição, uma má gestão da saúde conduz a uma elevação taxa do 

absenteísmo e baixa produtividade; 

 Enfatiza os programas de qualidade de vida - São empresas orgulhosas de seus programas de saúde, que 

fazem campanhas informativas intensas para estimular os seus funcionários a participar no processo de 

tornar o ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.  

 Apoia uma política vigorosa de encorajamento para que o indivíduo assuma a responsabilidade sobre sua 

própria saúde para agir positivamente sobre ela. É uma responsabilidade das mais importantes.  

 A capacidade de trabalho é mediada pelo estado de saúde físico, mental e emocional. Se não dispuser de 

funcionários saudáveis na empresa, esta não poderá competir. Funcionários em boa forma física e mental 

(recursos humanos e capital humano), são fatores dos mais importantes hoje em qualquer tipo de negócio. 

A competição está cada vez mais intensa, e contar com uma força de trabalho saudável é absolutamente 

essencial. 

 Robert Karch liderou vários estudos sobre o custo-benefício de programas de saúde. Alguns demonstram um 

retorno de 20% sobre o investimento, ou seja, cada US$ 1 aplicado há um retorno de US$ 1.20, e outros 

proporcionam retorno altíssimo, na razão de 1 para 10 (EUA). 

 Implantar um programa de saúde bem estruturado, operacionalizado e corretamente avaliado será 

efetivamente vantajoso. 

 O impacto positivo dos PPSLT:  Programas de promoção de saúde bem-sucedidos têm sido muito 

importantes para: 

o Atrair e reter funcionários; 

o Têm sido excelentes para aumentar a produtividade; 

o Para reduzir o absenteísmo; 

o Para reduzir as despesas com benefícios que as empresas pagam aos seus funcionários (como 

diminuição do seguro-saúde, por exemplo); 

o Também têm sido importantes para o moral dos funcionários. Empresas que têm bons programas 

de saúde contam com colaboradores saudáveis e mais satisfeitos. 

o Em todos as partes do mundo, os programas de promoção de saúde no ambiente de trabalho estão 

em franco crescimento. 
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2.3 Determinar prioridades. 

 

Investimento prioritário no capital humano: 

 

Para que a relação custo (investimento) | Benefício (Ganhos em termos de saúde com < 

absentismo e > produtividade) se verifique proponho u projecto ergoFIT© que incide em duas áreas 

fundamentais. 

1. Estilos de Vida Ativos; 

2. Gestão do Stresse; 

 

Estas duas áreas de intervenção prioritárias integram 3 domínios de intervenção: 

1. Treino Físico; 

2. Treino Mental; 

3. Treino Emocional; 

 

 

Relação Custo-Benefício 
 

 Investimento 

 RELAÇÃO CUSTO VS BENEFÍCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na medida em que entendemos como pressuposto metodológico a unidade mente-emoções-

corpo, a abordagem integra o treino mental + exercício físico + inteligência emocional. Como tal, o 

objectivo não passa por uma intervenção em todas as áreas dos programas de promoção de saúde em 

local de trabalho, mas fundamentalmente em 2 objetivos estratégicos e prioritárias: 

 

 
1. MINIMIZAÇÃO DO RISCO: 

 Problemas musculo-esqueléticos; 

 Gestão do stresse; 

- €uros 

+ Resultados 

- €uros 

- Resultados 

+ €uros 

+ Resultados 

+ €uros 

- Resultados 

Alto 

 

Baixo 

- €                        + €    

G
an

h
o

s 
| 

R
e
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lt

ad
o

s 

Montante do Investimento 



 

11 

2. MAXIMIZAÇÃO DO POTENCIAL: 

 Vantagem da Felicidade: 

o Inteligência Emocional; 

o Treino do Motor Visual | Imagética (Treino Mental). 

 

ergoFIT©: 

 

7. STRESSE: Promoção da saúde mental, através da oferta de cursos para gestores sobre 

formas de lidar com o stresse e a tensão mental no seio das respetivas equipas, bem 

como da possibilidade de (trabalho a nível de coaching pessoal e alteração da perceção 

das unidades de mudança de vida – treino mental); 

 

8. EXERCÍCIOS E ATIVIDADES FÍSICAS: através da disponibilização de aulas de desporto, do 

incentivo da actividade física, da promoção de uma cultura ativa e saudável no local de 

trabalho; 

 

 

2.4 Delinear variáveis e indicadores de sucesso. 

 

Resultado Esperado: 

 

1. Indicadores de saúde favoráveis: 
a. Boa aptidão física; 

b. < Pressão Sanguínea; 

c. Valores de colesterol saudáveis; 

d. Índice de Massa Corporal Saudável; 

e. Etc… 

2. Maior auto-estima; 

3. Menor absentismo; 

4. Maior produtividade; 

5. Maior Filiação à organização; 

6. Maior coesão social; 

7. Melhores e mais saudáveis relações interpessoais; 

8. Maior espírito de colaboração; 

9. Maior empatia; 

10. Melhor funcionamento inter-departamentos (sinergias); 

 

 

Exemplo de objectivos de processo: 

 

1. N.º de participantes avaliados; 

2. N.º de participantes que realizaram um rastreio: 

a. Eletrocardiograma; 

b. GDV (Visualização por Descarga de Gases); 

c. Análises; 
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d. Questionários: 

i. Satisfação com os programas implementados; 

3. N.º de participantes que completaram os programas de saúde; 

4. N.º de actividades promovidas; 

5. N.º de participantes que participaram nas avaliações intermédias; 

 

Exemplos de resultados esperados: 

 

1. < Taxa de Absentismo; 

2. > Produtividade; 

3. N.º de indivíduos na categoria de Risco baixo; Moderado; Elevado comparativamente no 

início, durante e final do programa; 

4. N.º de indivíduos de risco CVC; 

5. N.º participantes que baixou os níveis de colesterol 

6. Número de participantes que relata maior auto-estima; 

7. N.º de participantes que relata sentimento subjectivo de satisfação na organização; 

8. N.º de participantes que relata menores índices de stresse; 

 

 

2.4.1 Parâmetros fisiológicos e antropométricos; 

 

Exemplos de resultados esperados: 

 

1. N.º de indivíduos que melhorou os níveis de aptidão física: 

a. Componente Morfológica: IMC (Redução de Peso); 

b. Componente Muscular (Ganhos em força; Ganhos em flexibilidade); 

c. Componente Cardio-respiratória (Ganhos na capacidade aeróbia: VO2 máx). 

 

 

A CONDIÇÃO FÍSICA E PERSPECTIVAS DE ABORDAGEM NUM PPSLT: 

 

1. Componente morfológica:  

a. Massa corporal: 

i. Indicador: 

  IMC = Índice de Massa Corporal; 

2. Componente musculo-esquelética – condição muscular: 

a. Abordagem metodológica: 

i. Core; 

ii. Funcional; 

iii. Calisténico; 

iv. Treino em circuito; 

v. Fitness Ondulatório – “Wave Fitness” (Hipermetabolismo + metabolismo + 

hipometabolismo); 

3. Componente perceptivo-cinética – “motor fitness” – capacidades coordenativas; 

4. Componente cardio-respiratória – resistência aeróbia; 
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5. Componente metabólica – metabolismo da insulina / regulação hormonal (quociente de 

utilização de substratos energéticos – quociente respiratório). 

 

 

Avaliação da Aptidão Física: 

 
 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE MUSCULAR 

Componentes Fatores Caracterização Modelos e Métodos Analíticos de Avaliação 

Morfológica Composição corporal Índice de Massa 
Corporal (IMC) 

Quantidade (%) de 
Massa Gorda (%MG) 

Massa Isenta de 
Gordura (MIG) 

IMC = 
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2
 

 

Modelos Analíticos não laboratoriais ou de terreno: 

 Bioempedância; 

 Antropometria-Plicómetro (Pregas adiposas) 

Modelos e Métodos analíticos de referência: 

 Modelos Bicompartimentais:  
o Densitometria;  
o Hidrometria;  
o Potássio radioativo. 

 Modelos Tricompartimentais; 

 Modelos Tetracompartimentais. 

Massa óssea  Absorciometria mono e bifotónica;  

medição do cálcio corporal total por ativação neutrónica;  

Tomografia Computorizada 

Muscular 
“Muscular 
Fitness” 

Força Força Máxima Teste Isotónico - Levantamento de pesos: Contração 
voluntária máxima (CVM) – 1RM: repetição máxima – 
carga máxima que o indivíduo consegue vencer numa 
única contração dinâmica, concêntrica, voluntária (pesos 
livres, alteres, máquinas isotónicas-ginásio):  

Teste isométrico: (velocidade = 0) 

Teste Isocinético: (velocidade constante) 

Potência Potência Muscular Força Rápida ou Força Explosiva; 

Resistência Muscular Resistência de Força Para efeitos de avaliação é utilizada uma % da CVM 
(Contração Voluntária Máxima) e estimado o número 
máximo de repetições (Teste dinâmico) ou o tempo 
máximo de tolerância (Testes estáticos ou isométricos) 
possível para essa % da CVM. 

Flexibilidade  Método direto: deslocamento angular – goniómetros; 
flexómetros; eletrogoniómetros; fotogoniómetros; 
radiogoniómetros; cinematografia e recolha de imagem 
digitalizada. 

Método indireto: “Senta e alcança” 

Themudo Barata (1997); “Atividade Física e Medicina Moderna”; Europress 
 

 

O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa 

está no peso ideal. 

 

Ele foi desenvolvido por Lambert Quételet no fim do século XIX. Trata-se de um método fácil e 

rápido para a avaliação do nível de gordura de cada pessoa, ou seja, é um preditor internacional de 

obesidade adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
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EQUIPAMENTO USADO PARA REGISTO DA VFC 

INTERVALOS DE TEMPO CURTOS INTERVALOS DE TEMPO LONGOS 

Desporto 

 

Fisiologia do 
Exercício 

Educação 
Física 

Fisiologia do 
Exercício 

Fitness 

 

Fisiologia do 
Exercício 

Medicina 

 

Patologias 

Medicina 

 

Patologias 

Investigação Biomédica: 
Psicofisiologia, Estudos do 

sono, ECG: Cardiologia, 
Hemodinâmica 

Cardiovascular, Fisiologia do 
Exercício, Monitorização 

Remota 

Monitores de 
frequência 

cardíaca 
POLAR S810 

ou POLAR 
Vantage NV  

 POLAR RS800CX 

Eletro-Cardio-
Grama ECG 

Um dispositivo portátil, Holter, permite 
monitorizar a atividade elétrica produzida pelo 
coração, durante um período de 24 horas. 

Funções de frequência cardíaca do pulsómetro Polar 
RS800 

 ECG do ritmo cardíaco (%/ppm): HRR%/ppm 

 Prognóstico do ritmo cardíaco máximo. 

 Sport Zones da Polar/Indicador/bloque 

 Ritmo cardíaco medio por corrida 

 OwnZone®: encontre a sua zona pessoal de 
exercício 

 Indicador gráfico da zona objetivo 

 Zonas objetivo segundo o ritmo cardíaco com 
alarme visual e sonoro 

 OwnCal ®: gasto calórico 

 Teste de fitness da Polar com OwnIndex ® 

 Resumo semanal do treino 

 Resumo total do treino 

 Arquivo em memória: 99 

 Variação RR 

 Frequência Cardíaca mínima 

 

Equipamento usado por Tiago Marques Pires, na 
sua dissertação de mestrado integrado em 
engenharia biomédica na Faculdade de Ciências e 
Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e  
cujo conteúdo foi utilizado para descrever a 
metodologia de análise dos dados inerentes á 
VFC. Para compreender em mais profundidade 
este processo recomendo a consulta da TESE de 
MESTRADO em: 

 

http://run.unl.pt/bitstream/10362/6630/1/Pires_
2011.pdf 

 

 

Funções de Ligação ao Computador do pulsómetro 
Polar RS800 

 Software Polar Protrainer: 5 

 Comunicação de dados por infra-vermelhos bi-
direccional 

 Uplink: envio de configurações desde o software ao 
MRC 

 Interface IR opcional (porta USB ou serie RS232): 
Opcional 

 Transmissor incluído de serie: W.I.N.D. 
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Ciclo-computador Pulsómetro Polar CS600X (250,00 €, promoção na fitnessdigital: 235,00 €): Gravação R-R - A taxa de gravação R-R regista os 

intervalos de batimentos cardíacos, i.e., os intervalos entre batimentos sucessivos. Esta informação também é apresentada nas amostras 

gravadas, como a frequência cardíaca instantânea, em batimentos por minuto. Quando se gravam todos os intervalos também é possível 

visualizar extra-sístoles e artefactos cardíacos. Recomendamos o uso de gel de contacto (gel para ECG) para otimizar o contacto entre a sua 

pele e o transmissor. As leituras interpretadas como incorretas nos dados da frequência cardíaca, podem ser ajustadas e corrigidas com o 

software Polar ProTrainer 5. 

 

 

Exemplo de uma sequência de passos para efetuar uma análise dos dados recolhidos: 
 
1.º PASSO: usar o monitor POLAR na função RR de forma a armazenar automaticamente os intervalos RR consecutivos; 
 
2.º PASSO: Descarregar o ficheiro no software POLAR Protrainer 5 que vem com o equipamento POLAR (Software Polar 
Protrainer: 5 - POLAR S810 ou POLAR RS800CX). Para análise foi selecionado um segmento de dados com um período de 
duração entre 140 a 340 segundos.  

 
 

Uma normal VFC na FC deve-se a uma ação sinérgica dos dois ramos do SNA (Sistema nervoso 
Autónomo), o qual age em equilíbrio através dos mecanismos neurais, mecânicos, humorais e 
fisiológicos para manter os parâmetros cardiovasculares dentro de valores ótimos que permitem 
reações apropriados para alterar as condições externas ou internas. Num indivíduo saudável, a FC 
estimada num qualquer momento representa um efeito em rede dos nervos parassimpáticos (nervo 
vago), os quais abrandam a FC, e dos nervos simpáticos que o aceleram. Estas alterações são 
influenciadas por emoções, pensamentos e pelo exercício físico. As variações dos ritmos do coração 
afetam não apenas o coração mas também a capacidade do cérebro processar informação, incluindo a 
tomada de decisões, resolução de problemas e a criatividade. Também afetam diretamente a forma 
como sentimos, assim, o estudo da VFC é um método não invasivo objetivo para explorar a interação 
dinâmica entre os processos mentais, emocionais, fisiológicos e comportamentais.  
 A variabilidade da frequência cardíaca (VFC), a qual se tem tornado tão importante na 

compreensão atual, pode ser encadeada. Segundo a cardiologia moderna, a VFC representa o 

parâmetros de prognóstico mais importante relativamente ao coração e saúde imunitária e para além 

disso, afirma-se como o elemento prevalecente na capacidade reguladora geral e de saúde de todo o 

organismo (“Idade cardíaca” ou “Fitness Global”). As pessoas cuja VFC é reduzida, no seu tempo 

devido, desenvolvem desordens crónicas de saúde estatisticamente significativas, tal como doenças do 

coração, depressões e neuropatias até ao cancro.  

 
  

 
 

Gráfico 1: Ondas Planas; Género masculino: 70-80 anos de idade. 
 

 O objetivo do programa de exercícios organizado segundo o modelo por “ciclos” é levar os 

indivíduos com um perfil semelhante ao gráfico 1, para o perfil do gráfico 2.  
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1. Elevada variabilidade; 

2. Acelerações rápidas do coração em adaptação ao esforço; 

3. Alcançar a máxima FC e aumentar esse valor; 

4. Recuperações adequadas e completas ao esforço; 

5. Plasticidade adaptativa aos esforços físicos. 

 

 
 

Gráfico 2: Indivíduo do género masculino com idade de 25-30 anos de idade. 
Imagens: Dardick Institute 

 
 

 Este tipo de análise pode ser realizado mesmo sem a utilização dos cardio-frequencímetros que 

permitem o registo dos valores RR. Estamos a falar das acelerações do coração e recuperações 

adequadas. Para uma análise mais detalhada e complexa, é importante utilizar equipamento cárdio-

frequencímetro que registe a VFC. 

 Numa análise mais detalhada utilizando gráficos Power Spectrum Density (PSD), ou gráficos de 

densidade espectral mostram quando o coração está a funcionar num modo encadeado, dá-se uma 

mudança significativa no gráfico de potência espectral da VFC para a zona de frequência ressonante do 

sistema de feedback dos barorecetores em torno da frequência de 0,1 Hz, e dá-se uma sincronização 

entre a forma de onda da VFC, respiração e o tempo de trânsito do pulso.  

 

 

DENSIDADE ESPECTRAL: é uma função real positiva de uma 
frequência variável associada com um processo estocástico, 
ou uma função determinística do tempo, que possua 
dimensão de energia ou força por Hertz. Geralmente é 
chamada apenas por espectro do sinal. Intuitivamente, a 
densidade espectral auxilia na captura da frequência do 
processo estocástico e identifica periodicidades. A densidade 
espectral de energia descreve como a energia de um sinal ou 
uma série temporal será distribuída com frequência. 

 

 Quando os valores no gráfico PSD manifestam frequências persistentes e vincadas no domínio 

das VLF ((0.0033 a 0.04 Hz), manifestam uma predominância do SNSimpático; no caso de indiciar 

valores de HF (0.15 a 0.4 Hz) marcadas e persistentes indicia uma predominância do SN 

Parassimpático. Consubstanciados com elementos provenientes de uma anamnese relativa ao índice 

de fadiga adrenal, sinais e sintomas clínicos, uma análise postural e somática, entre outros elementos, 

é possível construir um quadro clínico e psicoemocional que facilita ao professor, técnico ou instrutor, 

uma adequada prescrição do exercício e/ou aferir o programa de saúde e bem estar integral. 
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AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CARDIO-RESPIRATÓRIA E METABÓLICA 

Componentes Fatores Caracterização Métodos de avaliação 

Cardiorespirató
ria e 
metabólica 

Capacidade aeróbia 
máxima 

Tolerância ao esforço 
máxima (Potência Aeróbia 
Máxima) VO2 máx. 

 

Tapete Rolante: 

 Protocolo de Bruce  – erro de estimação entre 
10% e 20%) – Equações de cálculo do 
VO2máx. 

 Protocolo de Balke; 

 Outros… 

Cicloergómetro: 

 Protocolos correntes para cicloergómetro (O 
valor do VO2 máx. é estimado por 
extrapolação da FC e potência 
correspondente a cada nível de da FCmáx. 
predita para o indivíduo: cálculo da FCMáx = 
220 bat.min-1 – (idade em anos) ou 210 – 
(0.65*idade em anos). Utilização de equações 
para predição do VO2 máx. para 
cicloergómetro. 

Teste de degraus (“Step-test”): 

Manivela: 

Teste Cooper (Teste de campo) 

Capacidade aeróbia 
sub-máxima 

Resistência aeróbia: 
exercício de baixa 
intensidade e longa duração. 

 

Metabolismo glucídico 
e lipídico 

“Fitness metabólico” 

Quociente respiratório  

 

QR = 
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑂2
 

Themudo Barata (1997); “Atividade Física e Medicina Moderna”; Europress 
 

Alguns ergómetros permitem o registo e exportação de dados para um software ou impressora 
como é o caso da BIKERACE da Technogym. Neste caso podemos ver um exemplo de um Print-Out de 
um treino com FC constante. A impressão dos dados permite ao professor estudar o desempenho do 
sujeito e comparar regularmente, sessão a sessão os efeitos das cargas de treino externas e a sua 
repercussão a nível interno|fisiológico. Desta forma é possível verificar como é que o sujeito melhora a 
sua capacidade aeróbia. Neste exemplo, em que o equipamento possui uma função de ajustar 
momento a momento a carga em Watts de forma que, para uma dada frequência ou cadência de 
pedalagem, o sujeito mantenha uma frequência cardíaca constante. Esta metodologia é útil quando se 
utiliza o treino contínuo por patamares de esforço que difere do nosso objetivo. 

 
 
Outra forma de prescrever o treino adota a metodologia do TRABALHO CONSTANTE (Watts 

constantes): Neste caso o cicloergómetro comporta-se tal como uma bicicleta convencional na qual a 
carga é definida pela conjugação das pedaleiras dianteiras e dos carretos traseiros regulados pelo 
manípulo das mudanças determinando uma carga ou resistência constante ao sujeito. Porém, na 
estrada ou no terreno, para uma mesma carga mecânica da bicicleta (desmultiplicação), a carga real 
varia em função da inclinação do terreno ou grau de dificuldade que ele apresenta (obstáculos) ou 
resistência ao pneu provocado pelo tipo de piso, ou ainda a resistência do vento. No caso de um 
cicloergómetro de interior, estes últimos elementos não constituem variáveis na equação e a 
resistência é avaliada apenas com base na tensão colocada pelo ergómetro. 
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TESTE FITNESS: 
 

O objetivo do teste é identificar a eficiência do sistema cardiovascular e da capacidade aeróbia 
do indivíduo. Podemos utilizar um teste predefinido pelo equipamento ou introduzir manualmente os 
patamares de esforço para calcular através da equação da regressão o máximo consumo de O2. No 
final do teste o equipamento fornece valores relativos à máxima capacidade de trabalho expressa em 
watts que representa a máxima capacidade de trabalho que o indivíduo consegue suportar à máxima 
capacidade aeróbica expressa tanto em valores  absolutos de l.O2/min, ou em relação ao peso corporal 
onde, neste caso os valores serão apresentados em ml.O2/min/Kg e o consumo energético expresso 
em MET. Podemos assim analisar o resultado da capacidade aeróbia máxima teórica do indivíduo em 
avaliação. O valor será expresso em termos de watts que indicam a carga teórica máxima que o 
indivíduo é capaz de manter com base num metabolismo aeróbio. O teste é indireto o que deve ter-se 
em consideração quando interpretamos os valores. 
 
 

 

Vários Efeitos benéficos da Atividade Física: 

 

1. A nível cardiovascular: 

o NOS FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULAR ATEROGÉNICOS: 

 Baixa a pressão arterial; 

 Melhora o perfil lipídico: HDL-2, Triglicéridos e LDL; 

 Melhora a sensibilidade á insulina e a diabetes; 

 Diminui o stresse; 

 Pode motivar para outros comportamentos saudáveis; 

o NOS FACTORES DE RISCO TROMBOGÉNICOS: 

 Melhora a actividade fibrinolítica; 

 Diminui a adesividade e agregação plaquetárias; 

 Diminui o fobrinogénio; 

o NA DOENÇA CORONÁRIA: 

 Previne a sua ocorrência por acção dos factores de risco; 

 Melhora a vascularização miocárdica; 

 Reduz a mortalidade pós-enfarte; 

 Diminui o VO2 miocárdico e aumenta o limiar da angina; 

o NA HIPERTENSÃO ARTERIAL: 

 Previne a sua ocorrência; 

 Tem discretos efeitos hipotensores diretos; 

 Efeitos indirectos marcados (obesos e insulinodependentes); 

o MELHORA A FUNÇÃO CARDÍACA (INOTROPISMO E FUNÇÃO DIASTÓLICA); 

o NA PREVENÇÃO DAS DISRITMIAS: 

 Aumenta o limiar de fibrilação; 

 Previne a morte súbita e as disritmias; 

 

2. Na obesidade e sobrecarga ponderal: 

 Baixa o peso (sobretudo à custa da massa gorda); 

 Promove a manutenção ou aumento da massa muscular; 

 Ação modeladora do apetite; 

 Aumenta o metabolismo em repouso após a actividade; 

 Aumenta a termogénese alimentar; 
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3. No esqueleto: 

o PREVINE A OSTEOPOROSE: 

 Aumenta a massa óssea; 

 Ou atrasando a sua perda; 

o PROMOVE A ORIENTAÇÃO TRABECULAR O QUE AUMENTA A RESISTÊNCIA ÓSSEA. 

 

4. No restante aparelho locomotor: 

o NOS MÚSCULOS: 

 Aumenta o tónus e o consumo calórico em repouso; 

 Aumenta a força; 

o NOS TENDÕES E LIGAMENTOS: 

 Aumenta o “turnover” do colagénio; 

 Aumenta a resistência de tendões e ligamentos; 

 

5. Efeitos imunoestimulantes diversos: 

o MENOR INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES; 

o MENOR INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS; 

 

6. Atrasa certos processos de envelhecimento; 

 

7. Efeitos psíquicos: 

o MELHORA A DEPRESSÃO; 

o MELHORA A AUTO-CONFIANÇA E A AUTO-ESTIMA; 

o MELHORA A ANSIEDADE E O STRESSE; 

o MELHORA AS CAPACIDADES COGNITIVAS; 

o EVENTUAL AUXÍLIO NA EVICÇÃO DE TOXICOMANIAS; 

 

2.4.2 Questionários; 

 

Exemplo de objectivos de processo e produto: 

 

 

Questionário Âmbito  

GSP Grau de Satisfação com o programa de promoção da Saúde Implementado  

SV (Sinais Vitais) Qualidade da Cultura e Clima Organizacional  

QE (Quociente Emocional) Avaliar a Consciência Emocional  

MBI (Maslach Burnout Inventory) Avaliar o grau de Stresse e Burnout  

BTI (Behavioral Trust Inventory) Avaliar a Confiança Interpessoal  

FA (Fadiga Adrenal) Consequências Fisiológicas  do Stresse  

FM (Fator Motivacional)  Descrever os esforços do departamento de GRH (Recursos humanos) 
na motivação dos funcionários; 

 Qual o nível de motivação alcançado pelos funcionários; 

 Identificar nos colaboradores os factores motivacionais 
predominantes; 

 Analisar a influência da motivação no desempenho dos trabalhadores; 
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3 Design do Programa. 

 

 

3.1 Definição das Áreas de Intervenção e Tarefas do projecto ergoFIT© 

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENÇÃO: 
 

Sem querer aprofundar muito, apresento de forma sucinta alguns 

aspectos a considerar num PPSLT muito importantes que irão reforçar e 

melhorar bastante o actual leque de estratégias e medidas adotadas que 

procuram garantir a segurança dos seus colaboradores. As duas áreas 

estratégicas e/ou prioritárias de intervenção são nomeadamente: 

 

A. Perturbações Musculo-esqueléticas. 

B. Riscos psicossociais: 

a. Stresse; 

b. Triângulo Opressivo; 

 

 

 

A - Perturbações músculo-esqueléticas:  

 
“Agência Europeia para a Segurança no Trabalho” 

 

As perturbações músculo‑esqueléticas podem afectar os músculos, as articulações, os 

tendões, os ligamentos, os ossos e os nervos. A maior parte das perturbações músculo-

esqueléticas relacionadas com o trabalho desenvolvem-se gradualmente e são causadas pelo 

próprio trabalho ou pelas condições de trabalho da pessoa. Podem igualmente resultar de 

acidentes, como, por exemplo, fraturas e deslocamentos. Normalmente, estas perturbações 

afectam a região dorso-lombar, a zona cervical, os ombros e os membros superiores; menos 

frequentemente afectam também os membros inferiores. 

Os problemas de saúde vão do desconforto e de dores fracas a situações clínicas mais 

graves, que exigem dispensa do trabalho e mesmo tratamento médico. Em casos mais crónicos, o 

tratamento e a recuperação são, muitas vezes, insatisfatórios – o resultado pode ser a 

incapacidade permanente e a perda do emprego. 

Muitos problemas podem ser evitados ou consideravelmente minimizados se for cumprida 

a legislação em matéria de saúde e segurança em vigor e se forem observadas as orientações em 

matéria de boas práticas, o que inclui a avaliação das tarefas laborais, a adopção de medidas de 

prevenção e a verificação de que essas medidas permanecem eficazes. 

As perturbações músculo-esqueléticas constituem um problema grave. Ao trabalhador, 

causam sofrimento pessoal e perda de rendimentos; à entidade patronal, reduzem a eficiência da 

sua empresa; ao governo, aumentam os custos da segurança social. As perturbações músculo-

esqueléticas constituem uma prioridade para a UE, no âmbito da sua estratégia comunitária para a 

saúde e a segurança no trabalho, sendo igualmente reconhecidas como prioridade pelos Estados-

Membros da UE e pelos parceiros sociais europeus. É neste âmbito que é apresentado o programa 

de actividade física e desportiva de lazer com o intuito de compensar e abordar de forma 

profissional estes problemas corrigindo e, mais importante, prevenindo. 
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Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (European Risk Observatory 

Report ISSN 18030-5946), as Desordens Musculo-Esqueléticas DMEs (Musculoskeletal Disorders 

MSDs), constituem a doença ocupacional mais comum na União Europeia nos trabalhadores de todos 

os setores ocupacionais podem ser afetados. São inclusive um dos problemas em expansão e uma das 

causas mais importantes de absentismo por doença de longo-termo. Para além dos efeitos nocivos nos 

trabalhadores, as DMEs podem constituir a custos elevados às empresas e sociedade em geral. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), definiu as desordens relacionadas com o trabalho 

como aquelas resultantes de um conjunto de factores e onde o ambiente de trabalho e a performance 

ou desempenho das tarefas durante a realização do trabalho contribuem significativamente, de forma 

variada na sua magnitude para a doença. O termo DMEs está relacionada com os problemas de saúde 

do aparelho locomotor tais como músculos, tendões, esqueleto, cartilagem, sistema vascular, 

ligamentos e nervos. As DMEs relacionadas com o trabalho incluem todas as desordens musculo-

esqueléticas que são induzidas ou agravadas pelo trabalho e as circunstâncias da sua realização. 

Estudos recentes continuam a fornecer provas substanciais que associam as DMEs tais como 

desordens nas costas, pescoço e membros superiores como problemas significativos e onerosos em 

termos de saúde e estão a aumentar o número de casos. Todos os anos, milhões de trabalhadores 

europeus em todos os tipos de sectores profissionais e no desempenho das mais diversificadas tarefas 

e funções são afectados pelas DMEs. 

Os principais grupos são respectivamente as dores/lesões de costas e desordens nos membros 

superiores relacionadas com o trabalho, comumente designadas por lesões de esforço repetitivo LER 

(Repetitive Strain Injuries RSI). Os membros inferiores também podem ser afectados. Elevação de 

objectos, posturas incorrectas e movimentos repetitivos estão entre as causas de alguns tipos de 

desordens associadas com determinadas tarefas ou ocupações. O tratamento e a recuperação tornam-

se insatisfatórios especialmente para as causas mais crónicas. O resultado final pode ser mesmo a 

incapacidade e a perda do emprego. 

 
FIGURA: PROPORÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS, EODS LISTA OBRIGATÓRIA, 2005 

 
Doenças Neurológicas 20,9 % 

Doenças Musculo-esqueléticas 38,1% 
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European Agency for Safety and Health at Work: European Risk Observatory Report. 

 

Work-related Musculoskeletal disorders in the EU – Facts and Figures: Portugal (página 89) 

 

Segundo o ESWC 2005, cerca de 30,7% dos trabalhadores relatam dores de costas, cerca de 28,8% 

relatam dores musculares. 

As desordens musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho parecem prevalecer em 

actividades como a construção, actividade mineira e empresas de manufacturação. Os homens são, regra 

geral, os mais afectados nos ofícios de operadores de máquinas e “montadoras” (linhas de montagem), 

enquanto as mulheres são mais afectadas enquanto prestadoras de serviços e trabalhadoras de vendas no 

mercado e lojas. As queixas mais frequentes correspondem a períodos prolongados de pé e a caminhar, 

posturas cansativas, tarefas repetitivas e levantamento de cargas pesadas. As mulheres jovens 

predominantemente, no seu primeiro emprego e trabalhadoras a contrato parecem ser mais afectadas 

por desordens musculo-esqueléticas (DME). 

 

Grupos mais afectados por DME em Portugal: 

 

 IDADE GÉNERO SETOR OCUPAÇÃO 
TIPO DE 

CONTRATO 

Declaração 
pessoal de 

DME 

Trabalhadores 
jovens 

Mulheres 

Construção; 
industria 
mineira; 

manufacturação 
(Industria) 

Mulheres: prestadoras de 
serviços e vendedoras; 

Homens: ofícios, operadores 
de máquinas em fábricas; 

linhas de montagem. 

Contratos a 
termo 

permanente. 

Agência Europia para a Segurança e Saúde no Trabalho (European Agency for safety and Health at Work): European Risk Observatory Report. 

 

 
A percentagem de trabalhadores que relatam problemas musculo-esqueléticos aumenta com a idade porém, é 

já elevado o número de trabalhadores entre os 16 e 24 anos (65,8%), com tendência para um aumento até aos 

80% para trabalhadores com idades na casa dos 65 ou mais.Estes dados corespondem à estatística espanhola. 

Porém, por ser um país de proximidade, e na falta de mais elementos no European Risk Observatory Report, 

utilizo estes dados como referência (Ministério do trabajo Y Asuntos Sociales – Espana). 

ZONAS CORPORAIS: importa ressalvar as partes corporais mais afetadas uma vez que o exercício fíico deverá 

enquadrar os  exercícios cinesioterapeuticos relativos aos problemas de costas, entre outros. 
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Este gráfico mostra claramente as zonas mais afetadas nos homens e mulheres: 

 Pescoço (cervical); 

 Zona dorsal; 

 Zona lombar (porção inferior das costas); 
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Body part 
% of total 

injuries 
Injury type Injury mechanism Hazards 

Back 38% 
Muscle & tendon sprains & 
strains  

Lifting or carrying packing boxes/crates Manual tasks  

Shoulder  14% 
Muscle & tendon sprains & 
strains  

Handling people  People handling  

Knee 10% 
Muscle and tendon sprains and 
strains 

Falling or slipping on poor ground surfaces Slips, trips and falls  

Ankle  6% 
Muscle and tendon sprains and 
strains 

Falling or slipping on poor ground surfaces Slips, trips and falls  

Neck  6% 
Muscle and tendon sprains and 
strains 

Vehicle accidents in cars, vans & utilities 
Plant, machinery and 

equipment 

Wrist 6% 
Muscle and tendon sprains and 
strains 

Lifting or carrying packing boxes/crates  Slips, trips and falls  

Hand and 
fingers 

4% 
Muscle & tendon sprains & 
strains  

Handling people People handling  

Elbow 3% 
Muscle & tendon sprains & 
strains  

Lifting or carrying packing boxes/crates Manual tasks  

 

 

Source: Queensland Employee Injury Database. Data current as at August 2008 and is subject to change over time. Based on accepted workers' 
compensation claims, excluding commuting claims, between 2000-01 and 2006-07 which resulted in a musculoskeletal injury. 

  

http://www.deir.qld.gov.au/workplace/subjects/manualhandling/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/subjects/manualhandling/people/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/publications/guides/slips/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/publications/guides/slips/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/subjects/plant/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/subjects/plant/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/publications/guides/slips/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/subjects/manualhandling/people/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/subjects/manualhandling/index.htm
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS Publications/general - musculoskeletal disorders#ankle
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS Publications/general - musculoskeletal disorders#knee
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS Publications/general - musculoskeletal disorders#handfingers
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS Publications/general - musculoskeletal disorders#wrist
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS Publications/general - musculoskeletal disorders#elbow
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS Publications/general - musculoskeletal disorders#back
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS Publications/general - musculoskeletal disorders#shoulder
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/documents/showDoc.html?WHS Publications/general - musculoskeletal disorders#neck
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B - Riscos psicossociais 

 
a. Stresse:  

 
“Agência Europeia para a Segurança no Trabalho” 

 

O Pacto Europeu para a Saúde Mental e Bem-Estar reconhece a mutação das solicitações e a 

intensificação das pressões no local de trabalho e incentiva as entidades empregadoras a 

implementar medidas voluntárias suplementares para a promoção do bem-estar mental. A gestão 

do stresse constitui não só uma obrigação moral e um bom investimento para as entidades 

empregadoras como também um imperativo legal estabelecido na Diretiva-Quadro 89/391/CEE, 

reforçado por acordos-quadro com os parceiros sociais sobre stresse no trabalho. Uma sondagem 

de opinião de âmbito europeu conduzida pela EU-OSHA concluiu que mais de metade dos 

trabalhadores considerava o stresse como uma situação comum no local de trabalho. As causas 

mais comuns do stresse relacionado com o trabalho referidas foram a reorganização do trabalho e 

a insegurança de emprego (indicadas por cerca de 7 em cada 10 inquiridos), acréscimo das horas 

de trabalho, carga de trabalho excessiva, assédio ou intimidação no local de trabalho (cerca de 6 

em cada 10 inquiridos).  

A mesma sondagem demonstrou que cerca de 4 em cada 10 trabalhadores consideram que 

o stresse não é tratado de forma adequada no local de trabalho. Os trabalhadores sofrem de 

stresse quando as exigências inerentes à função excedem a sua capacidade de lhes dar resposta. 

Além de problemas de saúde mental, os trabalhadores afetados por stresse prolongado podem 

acabar por desenvolver graves problemas de saúde física, como doenças cardiovasculares ou 

lesões músculo-esqueléticas. 

 

Factores que aumentam o nível de stresse: 

 

 Stresse relacionado com o trabalho – 49,50% 

 Conflitos no local de trabalho – 17,50% 

 Dificuldades numa gestão equilibrada entre o trabalho e a vida familiar – 16,00% 

 Falta de colaboração entre colegas – 8,50% 

 Outros problemas – 8,50% 

 

_______ 
Estudo realizado pela Hellas EAP entre 2009 e 2010 com uma amostra de 1.427 trabalhadores de 7 empresas gregas e multinacionais que 
receberam os serviços PAT. 

 

 

O stresse ocupacional é pervasivo e invasivo. Já em 1992, um Relatório das Nações Unidas citava 

o “stresse no trabalho (profissional)” como uma doença do século XX. Segundo o Institute HeartMath, 

uma análise mais recente constatou que 75% dos Americanos descreveram os seus empregos como 

stressantes, com 1 em 4 registando sofrer de elevados níveis de stresse, “quase todos os dias”. 

Atualmente estimasse que 60% do absentismo laboral deve-se ao stresse, resultando 

aproximadamente num milhão de pessoas que se ausentam do seu local de trabalho cada dia. Por 

outro lado, cerca de 1/5  dos operários/funcionários adultos reconhece que o stresse no trabalho 
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esteve na causa do seu abandono. As empresas Americanas pagam um elevado preço pelo stresse 

relacionado com o trabalho. Estimativas até 1998 (faz 16 anos), mostravam claramente que o stresse 

relacionado com o trabalho custa mais de 200 bilhões de dólares por ano em absentismo, atrasos, 

esgotamento (burnout) baixa produtividade, elevada rotatividade, compensações financeiras e custos 

em seguros médicos. Em termos analógicos, estes números equivalem a 10 vezes mais o custo de 

todas as greves combinadas, ou a soma do lucro total das 500 empresas mais lucrativas. 

 O Dr. Paul J. Rosh, Presidente do Instituto Americano do Stresse (American Institute of 

Stresse), relata que 75 a 90% de todas as visitas aos serviços de saúde resultam de desordens 

relacionadas com o stresse.  

Estes e outros resultados mostram claramente que a principal fonte de stresse nos adultos é o 

seu trabalho. O problema do stresse laboral tornou-se tão ubíquo e severo que é actualmente descrito 

pela Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas (International Labor Organization), 

como uma “epidemia global”, sem que nenhuma ocupação ou nação como exceção. 

 

Limitações de Muitas Abordagens de Gestão do Stress: 

 

 

Muitas das abordagens de redução do stresse tais como os pogramas de exercício físico, 

técnicas de gestão do tempo e programas de educação nutricional têm sido implementados em 

muitas organizações com o intuito de ajudarem as pessoas a lidar com o stresse laboral. Embora 

estes programas consigam alcançar alguns objectivos benéficos, muitos não resultam nos 

resultados esperados e o nível de stresse experimentado continua a aumentar.  

 

 

A proporção de trabalhadores que descrevem sentir-se “altamente stressados” duplicou na 

década de 1985 a 1990. O que se torna alarmante em inquéritos recentes, relacionados com este 

tópico, mostram claramente uma escalada nos comportamentos hostis, explosões emocionais, 

comportamentos violentos (“desk rage”), que reflectem o facto de se ter ultrapassado um limiar de 

auto-controlo emocional que conduz ao conflito e situações de saúde alarmantes. 

A principal limitação da maioria das abordagens de redução do stresse actualmente 

implementadas nos locais de trabalho não fornecem os meios e estratégias para reduzir ou evitar o 

stresse no momento que acontece, afirma Doc. Childre do HeartMath Institute. 

 

 

Embora os acontecimentos ou situações possam parecer intrinsecamente stressantes, na 

verdade, é a forma como um indivíduo percebe (interpreta) e reage a um evento que determina 

ou não se a resposta ao stresse é activada. A principal limitação de muitas das abordagens de 

redução do stresse actualmente implementadas, embora sejam positivas e benéficas, não 

abordam e ajudam a trabalhar a causa real do stresse das pessoas, permitindo-lhes transformar 

as suas percepções e reacções relativamente a situações “stressantes” no exato momento em 

que acontecem. 

 

 

 

Os investigadores compreenderam que qualquer esforço para libertar o potencial  de uma 

organização deve começar por potenciar e dar “poder interno” ao indivíduo (valorizá-lo e confiar nas 
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suas capacidades). Quando os indivíduos estão num estado de auto-gestão interna coerente, eles 

manifestam o seu potencial, permitindo à organização maximizar a sua produtividade e qualidade.  

A flexibilidade e adaptabilidade não acontece apenas pela reacção rápida à nova informação. 

Surge e manifesta-se a partir do equilíbrio mental e emocional, o desapego relativamente a 

determinados resultados e enfatizar o cuidado e empatia por si e pelos outros. Uma fisiologia flexível 

significa maior resiliência em tempos de desafio ou tensão. A abertura – emocional – assegura 

flexibilidade interna, Doc Childre & Bruce Cryer (2000).  

 

 

PROGRAMAS DE APOIO AO TRABALHADOR (Employee Assistance Programs – PAT): 

 

Estes programas apresentam sistemas de multi-intervenção, baseados em contextos reais, para 

lidar com o stress laboral no local de trabalho. Um PAT é um método de organização do trabalho eu 

utiliza tecnologias específicas para aumentar a eficiência do trabalhador e do local de trabalho através 

a prevenção, identificação e resolução de  questões pessoais e de produtividade (EAPA Int. 2002). Os 

PAT são sistemas baseados em contextos reais, que integram o conhecimento e as competências da 

gestão e das ciências comportamentais com o intuito de gerir com mais eficácia certos desafios 

organizacionais, como: 

 STRESSE PESSOAL E LABORAL; 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE PROVOCAM STRESS, TAIS COMO: 

o Reorganizações; 

o Fusões; 

o Aquisições; 

 RISCOS COMPORTAMENTAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO, TAIS COMO: 

o Violência; 

o Bullying; 

o Vários tipos de assédio; 

 QUESTÕES DE SAÚDE MENTAL; 

 RISCOS PSICOSSOCIAIS: 

o Cultura organizacional; 

o Sobrecarga de trabalho; 

o Exigências profissionais; 

o Relações Interpessoais no trabalho; 

o Etc… 

 QUESTÕES PESSOAIS E FAMILIARES; 

 PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO. 

 

 

Os principais OBJECTIVOS dos PAT, ao implementar um sistema de intervenção a vários níveis no local 

de trabalho, são: 

 

 GERIR E REDUZIR OS NÍVEIS DE STRESS LABORAL DE UMA FORMA EFICIENTE; 

 MINIMIZAR OS EFEITOS DOS FACTORES DE STRESSE NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL; 

 PROMOVER O BEM-ESTAR DO CAPITAL HUMANO; 

 DIMINUIR OS RISCOS PSICOSSOCIAIS NO LOCAL DE TRABALHO; 

 PREVENIR DOENÇAS FÍSICAS E MENTAIS; 
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 CONSTRUIR UM AMBIENTE DE TRABALHO E UMA FORÇA DE TRABALHO SAUDÁVEIS; 

 

 

Descrição Prática: 

 

Metodologia dos PAT: levantamento de necessidades: 

 

Desenhar um modelo PAT exige a recolha de evidências com base em dados do local de 

trabalho. O primeiro passo é avaliar e definir as necessidades do capital humano e os desafios da 

organização através da análise dos seguintes pontos: 

 

 QUESTIONÁRIOS DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES, DESENVOLVIDOS ESPECIFICAMENTE PARA NECESSIDADES 

DE ORGANIZAÇÕES QUE ADEREM ÀS NORMAS INTERNACIONAIS PAT; 

 INFORMAÇÃO QUE A ORGANIZAÇÃO RECOLHEU ATRAVÉS DE AVALIAÇÕES: 

o Avaliações de desempenho; 

o Pesquisas internas; 

o Avaliações psicométricas; 

 DISCUSSÕES DE GRUPO (FOCUS GROUPS); 

 DADOS SOBRE AUSÊNCIAS/BAIXAS; 

 DADOS SOBRE PRODUTIVIDADE, ENTRE OUTROS; 

 DADOS RECOLHIDOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONVERSAS INFORMAIS COM OS 

TRABALHADORES. 

 

A fim de identificar as causas e efeitos do stress laboral, podem ser utilizados os seguintes 

instrumentos e ferramentas para avaliar o nível psicossocial e o bem-estar dos trabalhadores utilizado  

os serviços PAT: 

 

 AVALIAR OS RISCOS PARA A SAÚDE: avaliação das atitudes do trabalhador em relação á vida e á 

saúde física e mental actual (EXERCÍCIO FÍSICO, dieta, exames e cuidados médicos, consumo de 

álcool, medicamentos, etc); 

 AVALIAR O STRESS: questionário de avaliação dos sintomas de stresse; 

 AVALIAÇÃO DO RISCO COMPORTAMENTAL: avaliação dos riscos do comportamento do trabalhador 

no local de trabalho devido a factores como: 

o Violência; 

o Volume de trabalho; 

o Problemas de comunicação; 

o Insegurança no emprego, etc. 

 AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL: 

o Triagem; 

o Entradas; 

o Questionários relacionados com o trabalho; 

o Questionários relacionados com a família e histórico médico 

 

Intervenção e prevenção do Stresse: 3 eixos: 

 



 

29 

Após o levantamento das necessidades, deve ser desenvolvido e adaptado um programa 

abrangente de prevenção e gestão de stresse que dê resposta às necessidades específicas da 

organização. 

 

1. Prevenção: 

a. PREVENÇÃO PRIMÁRIA: foca-se na criação de uma cultura de trabalho saudável, que apoia 

os funcionários e tem um papel ativo na gestão de stress, promovendo o bem-estar; 

b. PREVENÇÃO SECUNDÁRIA: inclui a identificação precoce de riscos que podem provocar 

problemas psicossociais no local de trabalho e exige medidas adequadas para os 

minimizar; 

c. PREVENÇÃO TERCIÁRIA: incide sobre os trabalhadores cujos altos níveis de stresse tenham 

afectado a sua saúde mental e bem-estar (síndrome de burnout, depressão, ataques de 

pânico, vícios, etc), e que necessitam de apoio de um profissional de saúde para a 

reabilitação e um regresso ao trabalho bem sucedido. 

2. Serviços Diretos: para casos onde se revele necessário uma intervenção cara-a-cara, é 

desenvolvido um plano de COACHING PESSOAL INDIVIDUAL para alívio dos sintomas de 

stresse que inclui: 

a. Abordar os problemas e os sintomas; 

b. Definir objectivos a curto prazo; 

c. Definir objectivos a longo prazo; 

d. Aprender novas competências para aliviar os sintomas de stress (TREINO DA GESTÃO DA 

QUALIDADE INTERIOR TGQI - Biofeedback); 

e. O tempo estimado para atingir os objectivos propostos foi definido. 

3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: intervenções de acompanhamento: para controlar a 

evolução de cada caso e avaliar os resultados. 

 

VISUALIZAÇÃO POR DESCARGA DE GASES (VDG): PRÁTICA INOVADORA DE AVALIAÇÃO DE STRESSE. 

 

O equipamento GDV recebeu uma patente nos Estados Unidos validando-o como um 

instrumento válido na avaliação dos níveis de stresse tendo sido um instrumento clinicamente testado. 

 

Campo Energético Humano: é um campo corporal que possui várias estruturas anatómicas 

energéticas ligadas ao corpo emocional e que envolve o corpo físico, incluindo o campo 

electromagnético e informacional; 

Visualização por Descarga de Gases (VDG): baseado na técnica do efeito Kirlian, AVDG utiliza a 

moderna ótica, electrónica e processamento computacional para processar e analisar emissões fracas 

de fotões a partir de diversos sujeitos orgânicos, estimulado através de um campo electromagnético 

pulsátil. 

 

Psiconeuroimunologia: o campo em crescente expansão da psiconeuroimunologia está 

centrado na investigação da ligação entre o stresse e a doença. Lazarus e Folkman (1984), afirmaram 

que o stresse se baseia numa relação entre os sistemas integrados do corpo nomeadamente, sistema 

nervoso, imunitário e endócrino, e também a forma como o ambiente, as interacções sociais e a 

perceção individual do ambiente, bem como o estado emocional do indivíduo produz uma resposta de 

stresse físico; 
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Lazarus (1990) investiu cerca e 50 anos na investigação do stresse. Afirmava que a análise do 

stresse deveria incluir as emoções tais como a raiva, ansiedade, orgulho e compaixão.  

 

 Efeitos Físicos do stresss: o fenómeno do stresse é altamente personalizado e as pessoas 

interpretam e reagem a ele de forma diferente. 

 Efeitos emocionais do stresse: os efeitos emocionais têm impacto sobre diversas qualidades 

tais como motivação, raiva, ansiedade e depressão. 

 Efeitos a nível do campo energético humano: a ciência contemporânea está actualmente a 

descobrir novos aspectos relacionados com os efeitos energéticos do stresse, incluindo o seu 

impacto no campo bio-energético humano. Tudo o que tiver um impacto a nível do campo 

energético humano afeta igualmente os estados físico e emocional. Os investigadores que 

exploram o biocampo energético humano são consensuais com a definição geral de campo 

energético humano que envolve o corpo físico e o qual consiste de várias vibrações de elevada 

frequência. Estas energias subtis são mensuráveis e fotografáveis através do uso de câmeras 

especificamente concebidas tais como a VDG. A câmara VDG capta imagens do biocampo 

humano físico, emocional e energético através dum fenómeno bem conhecido designado por 

“efeito kirlian”. Estas câmaras são actualmente usadas em mais de 39 países em todo o 

mundo. Em 2011, o Gabinete de Patentes dos Estados Unidos emitiu uma patente ao Dr. 

Konstantin Korotkov que certifica o uso das câmaras VDG para avaliar o stresse no corpo 

humano. As avaliações efectuadas pelo equipamento VDG mereceram o reconhecimento de 

especialistas em muitas áreas incluindo a medicina tradicional, medicina alternativa e 

complementar, fitness e desporto profissional, spas e centros termais, a indústria de beleza, 

campos da psicofisiologia e psicologia e a nível da investigação aplicada. Um dos campos 

promissores de uso está relacionado com o ambiente empresarial para medir os níveis de 

stresse dos trabalhadores. 

 

De forma a maximizar os benefícios das intervenções a nível do stresse no local de 

trabalho, devemos orientá-las tanto a nível individual como organizacional.  

 

Resposta organizacional: 

 

Os tópicos recentes relativos ao stresse ocupacional e à gestão do stresse nos empregados, 

recebeu uma atenção acrescida por parte dos líderes empresariais, agências governamentais e 

técnicos de saúde. Estes atores têm estado a trabalhar no sentido de identificar várias teorias, 

modelos e práticas que ajudem a mitigar os efeitos do stresse no local de trabalho. Stein (2001) propôs 

que as organizações deveriam implementar programas de gestão de stresse de forma a aumentar os 

lucros e controlar o esgotamento (burnout) dos trabalhadores. Bellarosa e Chen (1997), apoiaram as 

afirmações de Stein na medida em que a sua investigação indicava que a organização deveria efectuar 

esforços para implementar ou expandir os programas de gestão do stresse de forma a reduzir custos 

associados com o stresse no local de trabalho tais como despesas em saúde, compensações, ou evitar 

possíveis litigações. De forma a responder à realidade do stresse dos empregados, as organizações 

responderam com a implementação de SMI (Stresse Management Interventions ou Intervenções de 

Gestão do Stresse IGS). Estas IGS fazem parte dos programas de saúde e bem-estar das empresas 

integrados nos Programas de Assistência aos Empregados (PAE). Porém, vários desafios surgem como 

resultado desta resposta organizada face ao stresse dos empregados através destes programas. 

 

1. Primeiro, um IGS apresenta uma despesa acrescida; 
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2. Segundo, está relacionado com a falta de parametrizações ou normas relativas aos 

programas de IGS: quais as melhores práticas aplicáveis e mais rentáveis; 

3. Terceiro, para complicar esta questão, os líderes das empresas (administradores) e 

técnicos de saúde não são capazes de chegar a um consenso relativamente ao tipo 

de IGS são mais eficazes. Isto faz com que cada empresa determina os seus próprios 

parâmetros e meios para gerir o stresse. Algumas empresas apenas implementam 

questionários de avaliação do stresse enquanto outras podem oferecer programas 

de IGS tais como salas de meditação, massagem, cursos sobre respiração orientada, 

exercício físico ou outros. Outras podem apenas implementar programas para o 

quadro administrativo enquanto outras fazem-no par aos empregados. 

 

 

Questionários de avaliação do stresse: Vários são os investigadores que afirma que, tanto os 

métodos de avaliação quantitativa como qualitativa baseados em questionários não são muito eficazes 

e como tal defendem que se encontre métodos alternativos de avaliação do stresse. Vários 

investigadores argumentam que o melhor método para se medir com eficácia o stresse é usando uma 

mistura de métodos tanto empíricos com o avaliações interpretativas (questionários), permitindo aos 

investigadores ou equipas técnicas que implementam os programas, uma imagem bem mais 

fundamentada e consistente da realidade da empresa. Porém, durante o processo de revisão dos 

questionários de avaliação do stresse, os investigadores descobriram que as questões standardizadas 

permaneceram basicamente inalteradas desde a sua conceção original e, como tal, estão 

desactualizadas e não são representativas dos desafios atuais das empresas. Isto levanta questões 

relativamente á validade os questionários. 

 

Avaliações Clínicas: paralelamente aos questionários, os investigadores, médicos e 

neurocientistas usam as modalidades do biofeedback, testes laboratoriais e observações clínicas para 

avaliar a eficácia dos programas de intervenção na gestão de stresse: 

 

 

 A recolha de saliva permite avaliar os níveis de cortisol que flutuam sob o efeito do 

stresse; 

 

 O biofeedback consiste numa variedade de instrumentos clínicos tais como equipamentos 

eletromiográficos (EMG) quando pretende avaliar os exercícios de relaxamento que 

associam a tensão muscular, insónia, e as desordens na articulação temporo-mandibular 

(ATM). Também o electroencefalograma (EEG) é usado para registar a actividade eléctrica 

do córtex cerebral o qual está associado com o tratamento da ansiedade e dores de 

cabeça. O electrocardiograma (ECG) permite analisar a actividade eléctrica do coração o 

qual pode estar associado ás arritmias. Todas estas avaliações clínicas são consideradas 

fiáveis e são usadas na investigação clínica do stresse porém, duas destas técnicas 

principais de avaliação foram inventadas há mais de 83 anos e possuem algumas 

limitações no campo da aplicação prática e facilidade de manuseamento em tempo real. 

Porém, no campo do biofeedback, foram desenvolvidos equipamentos que recolhem 

informação da variabilidade da frequência cardíaca. Estes equipamentos de utilização fácil 

e acessível monitorizam as alterações batida-a-batida do coração através de sensores 
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electrónicos que lêem a frequência cardíaca no dedo. Eles registam sob a forma de gráfico 

as variações (acelerações e desacelerações) da FC, analisando os padrões rítmicos do 

coração. De forma geral, um padrão rítmico cardíaco mais suave indica um sistema 

nervoso mais equilibrado e um padrão mais irregular indicia um sistema nervoso menos 

equilibrado. Este software regista as oscilações regulares e/ou irregulares dos nossos 

ritmos cardíacos e atribuem um valor através de algoritmos matemáticos (Transformadas 

de Fourier). Esta última modalidade de avaliação é a mais acessível e prática de usar no 

terreno, permitindo não só avaliar o nível de stresse como facilita as ferramentas para se 

aprender a efectuar um treino da gestão dos estados internos. 

 

 Novas formas de avaliação: As neurociências que utilizam técnicas tais como a fMRI 

(functional magnetic Resonance Imaging), têm permitido avaliar e constar os benefícios de 

certas metodologias e técnicas de gestão do stresse porém, não são ferramentas acessíveis 

e práticas de usar no terreno, apenas em centros de investigação. Outras técnicas tais 

como a Positron Emission Tomography (PET) bem como Quantitative 

Electroencephalography (QEEG),  mostram-se efectivas em termos laboratoriais mas 

inadequadas em termos práticos numa empresa. 

 

 

 Visualização por Descarga de Gases Computorizada (VDG): um outro conceito emergente 

que tem emergido a partir do campo das investigações cerebrais e das neurociências 

integradas com a física e os biocampos é o VDG. Enquanto a ciência ocidental está 

enraizada nas descobertas e teorias empíricas, o ocidente 

está enraizado nos biocampos mensuráveis através dos 

meridianos e nas práticas como a acupunctura. O avanço da 

física, das ciências em geral e da tecnologia tem permitido 

aos investigadores explorar os modelos e campos de 

investigação desconhecidos que têm permitido fazer novas 

descobertas. Um destes exemplos é o caso da câmara GDV 

(VDG) que fornece um feedback visual do biocampo de uma pessoa relativo às suas 

respostas físicas e emocionais. 

 

TÉCNICA VDG: um participante coloca sequencialmente os seus 5 dedos, um de cada vez, 

da sua mão direita numa superfície ótica de vidro. Por detrás desse vidro um campo 

electromagnético gera pulsos de 10 microsegundos 

durante um período de tempo de 0,5 segundos de duração 

o qual provoca a estimulação e emissão de gases em torno 

do objecto (neste caso o dedo – GDVgrama), o qual emite 

um brilho à sua volta. Cada imagem do dedo é capturada 

(fotografada) tanto com, como sem um filtro polímero que 

altera as emissões de gases dos dedos. O software VDG 

processa estes dados recolhidos das imagens utilizando para isso, cálculos matemáticos 

paramétricos. Cada imagem de dedo é analisada com mais de 30 parâmetros tais como 

brilho, simetria e entropia, densidade, área, sector, idade, probabilidade e também com 
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relação ao sistema de pontos de acupunctura da medicina tradicional chinesa e Koreana 

(Sujok). 

Os cálculos do GDVgrama resultam duma variedade de softwares tais como o GDV 

Diagrama o qual mede o stress e a ansiedade. O GDVgrama calcula as imagens dos 10 

dedos com e sem filtro, resultando num gráfico correspondente que mostra o biocampo, 

as respostas física e emocional, os níveis de stresse e o rácio entre os campos físico e 

emocional. Os parâmetros quantitativos da luminosidade de cada dedo são apresentados 

sob a forma de um ponto situado num espaço paramétrico multidimensional. O nível de 

ansiedade da pessoa é determinado pela distância entre os pontos produzidos na câmara, 

tanto com ou sem filtro. Esta câmara é reconhecida internacionalmente como válida, fiável 

e cientificamente validada para capturar o biocampo humano bem como os níveis de 

ansiedade individuais. A câmara GDV e o seu software associado é o primeiro 

equipamento computorizado no mundo que mede a distribuição do biocampo humano e 

os estados físico e emocional de forma não invasiva e apoiada por investigação científica, 

validada e reproduzível. 

 

o Distância pequena entre pontos: relaciona-se com níveis de ansiedade baixos; 

o Distância grande entre pontos: relaciona-se com níveis de ansiedade elevados; 

 

A escala de stresse mede-se da seguinte forma: 

 

 0-2: nível baixo de stresse; 

 2-4: nível normal de stresse; 

 4-6: Nível elevado de stresse; 

 6-8: Níveis elevados de stresse; 

 8-10: distresse 
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③ Programa de 

Treino Mental (QM) 

① Programa de 

Treino Físico (QCC) 

② Programa de 

Treino Emocional (QE) 

PPSLT ergoFIT© 

 

Treino de Gestão da Qualidade 

Interna (TGQI) 

 

 

b. Riscos inerentes ao Triângulo Opressivo (Crenças Negativas) 

 
 

  

 

 PAT 

 (Programa de Apoio ao Trabalhador) 

 PROGRAMA DE MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 A - GESTÃO DO STRESSE  B - VANTAGEM DA FELICIDADE   
 (Minimização dos Riscos)  (Maximização do Potencial) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 único FATOR de RISCO 
  (Variabilidade da Frequência Cardíaca) 

 

 MEDO 
 (Auto-Estima) 

 (Sistema de Crenças Negativo – Auto-Sabotador) 

 

 TRIÂNGULO OPRESSIVO 
 (Desautorização Pessoal) 

 

 

 Perpetrador 

 (Vilão) 

 

 

 

 

 

 VÍTIMA  Salvador 
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“Treino de Gestão da Qualidade Interna” 

 

É suficientemente perturbador que as crenças negativas possam ser um reflexo da realidade, 

mas o que na verdade é ainda mais perturbador é o facto de que elas ajudam a criar essa realidade. As 

crenças estabelecem os limites daquilo que conseguimos alcançar. Se acreditarmos que conseguimos, 

ou se acreditamos que não conseguimos, é porque temos razão. Isto é especialmente verdade quando 

as crenças são subconscientes. A maioria de nós acredita, e os cientistas comportamentais confirmam-

no, que os nossos comportamentos são um reflexo directo das nossas crenças, percepções e valores, 

criados a partir de experiências passadas. Contudo, a dificuldade parece estar em saber como mudar 

as crenças antigas “negativas”, percepções e valores em novos valores “positivos”. 

As nossas crenças são sobretudo subconscientes e normalmente resultam de uma vida de 

programação constituindo-se como uma poderosa influencia no comportamento. É com base nas 

nossas crenças que formamos as nossas atitudes acerca do mundo e de nós próprias, e a partir destas 

desenvolvemos comportamentos. Normalmente são os comportamentos auto-derrotistas que 

desejamos alterar. A forma mais eficaz de alterar um comportamento é através de uma alteração da 

crença ou crenças que lhe dão suporte. O objectivo é transformar crenças que sabotam em crenças 

que suportam os nossos objectivos. 

Fator Desencadeador 

 

A vida desenrola-se de forma a nos lembrar quando chega a altura para uma mudança de algum 

aspecto. Infelizmente, o aviso normalmente assume a forma de trauma ou outra situação 

emocionalmente tensa (Fator Desencadeador). Esta técnica permite mudar esses padrões de forma 

consciente e sem a dor ou dificuldade desnecessária. Se o padrão de comportamento que nos vemos a 

recriar na forma de pensamentos, emoções ou comportamentos se torna persistente, devemo-nos 

perguntar “que benefícios temos relativamente a esses padrões de pensamento ou comportamento”. 

Quando conseguimos formular esta pergunta abertamente e de forma honesta, o resultado torna-se 

muito revelador. 

Assim, as nossas crenças são os alicerces da nossa personalidade e definem-nos através do 

sentimento que nutrimos relativamente a nós próprios, de utilidade ou inutilidade, competência ou 

incompetência, com poder ou impotente, confiante ou duvidoso, pertencendo ou não pertencendo, 

auto-suficiente ou dependente, flexível ou julgamental, tratado justamente ou vitimando-se, amado 

ou odiado. As nossas crenças, sejam positivas ou negativas, têm mais alcance e impacto em todas as 

áreas da nossa vida. As crenças afectam os nossos estados de humor, as nossas relações, a nossa 

performance profissional, a nossa auto estima, e mesmo a nossa saúde física. 

 

Alguns Tipos de Crenças Sabotadoras: 

 

As conclusões que retiramos das experiências que temos (ex: crenças, atitudes, valores, etc), 

construídas com base nessas experiências anteriores são armazenadas na “mente subconsciente” (o 

nosso corpo – memória celular somática). Elas “dirigem” as nossas acções observáveis e os nossos 

comportamentos, sem estarmos conscientes da influência que exercem sobre nós. Estas crenças 

subconscientes criam os filtros perceptivos através dos quais nós respondemos aos desafios da vida. 
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Elas formam a base das nossas ações e reações a cada uma das novas situações. A capacidade de 

desempenho eficaz, tanto pessoal como profissional, é profundamente influenciado por tais crenças 

tais como “eu sou competente”, “eu sou poderoso”, ou “eu sou seguro”. Com crenças como estas, 

podemos desenvolver e conduzir projetos desafiadores (empreendedorismo) com confiança, e 

mantermo-nos concentrados na tarefa em mãos. Contudo, se temos crenças como “eu não confio 

verdadeiramente em mim para fazer um bom trabalho” ou “A forma como as coisas acontecem não 

dependem do meu controlo”, procederemos de forma hesitante, com medo de cometer erros, medo 

do criticismo e de falhar. 

 

Algumas das comuns “crenças limitadoras”: 

 

 “Independentemente do que eu faça ou do esforço que desenvolvo, nunca é 

suficientemente bom”; 

 “As decisões que normalmente tomo dão sempre errado”; 

 “Se as pessoas conhecessem o verdadeiro “eu” não gostariam de mim”; 

 “Eu culpo os outros (o meu patrão, os meus colaboradores, a minha esposa, etc.) pelos 

meus problemas; 

 “Eu não devo tentar nada de novo e arriscado porque provavelmente arruinarei de 

qualquer das formas”; 

 “Eu não confio que as pessoas me apoiem. Elas só querem saber delas próprias”; 

 “A minha opinião, na verdade, não importa”; 

 “O que eu faço não é verdadeiramente importante”; 

 “Não é seguro perguntar aos outros para me ajudarem porque eu não confio neles para 

fazer as coisas corretamente”. 

 

 

São estas crenças negativas que criam o 

substrato para os conflitos em contexto laboral na 

medida em que os vários atores personificam três 

caracteres arquetípicos:  

 

 O perpetrador; 

 A vítima; 

 O salvador. 

 

 

 

Será Possível reescrever as nossas crenças? 

 

É suficientemente perturbador que as crenças negativas possam ser um reflexo da realidade, 

mas o que na verdade é ainda mais perturbador é o facto de que elas ajudam a criar essa realidade. As 

crenças estabelecem os limites daquilo que conseguimos alcançar. Se acreditarmos que conseguimos, 

ou se acreditamos que não conseguimos, é porque temos razão. Isto é especialmente verdade quando 

as crenças são subconscientes. A maioria de nós acredita, e os cientistas comportamentais confirmam-

no, que os nossos comportamentos são um reflexo directo das nossas crenças, percepções e valores, 

http://dinergicfit.com/wp-content/uploads/2013/02/TRIANGULO-OPRESSIVO.png
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criados a partir de experiências passadas. Contudo, a dificuldade parece estar em saber como mudar 

as crenças antigas “negativas”, perceções e valores em novos valores “positivos”. 

 

Reescrever as crenças subconscientes que possam estar a sabotar as nossas acções bem 

intencionadas é semelhante a reprogramar um computador pessoal. Uma das formas de programar é 

pela utilização da técnica Psych-K© que é uma espécie de “teclado mental” do nosso cérebro no qual 

podemos aumentar a “conversa cruzada” entre os dois hemisférios cerebrais, atingindo assim um 

estado mais relativo a “todo o cérebro”, o qual é ideal para se alterarem as crenças subconscientes. 

Quando o hemisfério direito e o esquerdo estão em comunicação simultânea, a qualidade e 

características de ambos os hemisférios ficam disponíveis para se maximizar a nossa resposta 

potencial total. 

As técnicas do Psych-K© permitem-nos facilitar a comunicação direta com a mente consciente e 

subconsciente. Assim, quando queremos adotar novas crenças que nos sirvam melhor, conseguimo-lo 

alterando as velhas crenças que nos sabotam de forma muito mais rápida e fácil. Contudo, nós 

estamos cientes da sua influência, e elas agem como filtros percetivos através dos quais nós 

respondemos aos desafios da vida. Poucas são as pessoas que compreendem que a mente humana 

também é programável. Menos ainda sabem como reprogramá-la na medida em que não 

compreendem de que forma é que a mente adquire e armazena os seus programas. A ciência cada vez 

mais se aproxima de um modelo de funcionamento da mente como descreve Thomas Bearden (1991), 

mas para desprogramar a mente basta conhecer o modelo de trabalho, Robert M. Williams (2004). 

 

O corpo é a Mente Subconsciente: 

 

Um físico pode descrever a mente como os fotões de luz contidos num campo 

electromagnético. O mesmo pode ser dito da memória do computador. De facto, Bruce Lipton (2005), 

afirma que cada uma das estimadas 50 a 70 triliões de células que constituem o corpo humano, são na 

verdade chips de computador capazes de inputs e outputs e de memória. Esta compreensão da 

natureza do corpo e da mente é a chave para se entender a forma como funcionamos no mundo, ou 

seja, como nos tornamos naquilo que somos e como podemos mudar, Robert M. Williams (2004). 

Quando tomamos consciência que os seres humanos consistem em triliões de células programáveis, 

torna-se especialmente importante conhecer de que forma as células são programáveis e como o 

podemos fazer. A noção de felicidade ou de divertimento assume pouco significado para o 

subconsciente até que a ideia seja traduzida naquilo que se chama por linguagem baseada-

sensorialmente. 

 

Comunicar com a mente subconsciente: 

 

A perceção da mente subconsciente está por baixo do nível da consciência desperta. Assim, de 

que forma poderemos comunicar com a mente subconsciente? Uma das formas é através do “teste 

muscular” que se aplica a nível da cinesiologia, fundamentalmente utilizado por quiropráticos com o 

intuito de descobrir os desequilíbrios no sistema energético humano. Contudo, o teste muscular é 

também uma forma muito eficaz de se comunicar com a mente subconsciente para se descobrir quais 

as crenças que nos sabotam – Psicologia Corporal. A mente subconsciente controla o sistema nervoso 

autónomo que é responsável pelas funções físicas e neurológicas automáticas. Por exemplo, o corpo 

move-se porque a mente subconsciente controla um complexo conjunto de sinais eléctricos acionando 
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os músculos corretos levando-os a executar a ação adequada no tempo adequado. Uma das teorias 

que explica o funcionamento do teste muscular refere que os sinais elétricos são significativamente 

afetados pelos pensamentos da mente. Quando a mente desenvolve um pensamento stressante, gera-

se um conflito elétrico no cérebro e a força do sinal enviada para o corpo fica reduzida, resultando 

numa resposta muscular enfraquecida. O mesmo acontece quando uma pessoa faz uma afirmação 

com a qual a mente subconsciente discorda. 

 

Este princípio é semelhante à forma como o polígrafo (detetor de mentiras) funciona ao 

detectar as alterações fisiológicas resultantes dos processos mentais. Consequentemente, o “teste 

muscular” pode ser utilizado para se determinar que tipos de pensamentos são stressantes para o 

corpo, bem como quais as ideias (crenças) que são apoiadas ou não a um nível subconsciente, Robert 

M. Williams (2004). Em 1999, foi publicado um estudo no jornal científico “Perceptual and Motor 

Skills”. O estudo intitulava-se “Muscle Test Comparisons of congruent and Incongruent Self-Referential 

Statements”. Concluiu-se do estudo que “foram encontradas diferenças totais entre respostas de teste 

muscular a estímulos semânticos congruentes e incongruentes. Os resultados do estudo sugerem que 

o teste muscular responde à congruência de afirmações auto-referenciais”. Simplificando, notou-se 

claramente que existem diferenças significativas entre as respostas musculares daqueles indivíduos 

quando proferem afirmações verdadeiras versus afirmações falsas. As respostas foram medidas 

através de um dinamómetro computorizado para se assegurar a precisão.  

 

 

VANTAGEM DA FELICIDADE: MAXIMIZAR O POTENCIAL 
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Erosão da confiança: 

 

Um estudo realizado pela “World Value Survey, Wave” desenvolvido entre 2005-2008, mostra 

claramente que somos um povo onde a percentagem de pessoas que consideram ou ponderam a 

hipótese de se poder confiar na maior parte das outras pessoas é extremamente baixo (10%). 

Cooperar e trabalhar numa comum-unidade pressupõe confiança mútua, valorização do outro, da sua 

individualidade. 

 

A World Values Survey (WVS) é um projeto de investigação global que explora os valores e 

crenças das pessoas, a sua estabilidade ou mudança ao longo do tempo e o seu impacto no 

desenvolvimento social ou político das sociedades em diferentes países do mundo. 

A WVS tem demonstrado ao longo dos anos que as crenças das pessoas assumem um papel 

preponderante ou chave no desenvolvimento económico, na emergência e florescimento das 

instituições democráticas entre outros aspetos. Da mesma forma que as crenças nacionais, regionais 

ou locais afetam o desenvolvimento no tecido social, as crenças do capital humano de uma 

organização afetam o desenvolvimento das relações interpessoais e a forma como esta funciona de 

forma saudável ou disfuncional. Obviamente que a disfuncionalidade acarreta diminuição da 

performance. 

 

Referência da WVS:  
http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyMaps.jsp?Idioma=I&SeccionTexto=0404&NOID=104 

 

 
 

A questão que mais é utilizada em todos os estudos | inquéritos comparativos internacionais 

relaciona-se com a “Confiança Interpessoal”: 
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 QUESTÃO: De forma geral, diria que se pode confiar na maioria das pessoas  ou que 

temos que ser cautelosos a lidar com as pessoas? 

 RESPOSTAS POSSÍVEIS: 

o 1 - Pode-se confiar na maioria das pessoas; 

o 2 - Nunca somos demasiado cuidadosos a lidar com os outros; 

 

Podem existir variantes para as respostas possíveis nalguns estudos tais como “concorda com 

ambas”, “não concorda com nenhuma”, etc… De forma a construir os mapas foi construído um índice 

de confiança (IC) baseado na seguinte fórmula: 

 

ÍNDIVE DE CONFIANÇA = 100 + (% a maioria das pessoas é de confiança) – (% nunca se é demasiado 

cuidadoso).  

 

Desta forma, os índices acima de 100 correspondem aos grupos onde a maioria das pessoas 

confia nos outros, enquanto um índice abaixo dos 100 corresponde aos grupos onde a maioria das 

pessoas acreditam que nunca se é demasiado cuidadoso em lidar com os outros. 

 
País Ano Fonte Índice 

Noruega 2007 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 148,0 

Suécia 2006 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 134,5 

Dinamarca 1999 Values Surveys EVS/WVS Waves 1-4 (1981-2004) 131,9 

China 2008 East-Asian barometer 2005-2008 120,9 

Finlandia 2005 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 117,5 

Suiça 2006 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 107,4 

Nova Zelandia 2004 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 102,2 

Espanha 2007 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 40,9 

Portugal 1999 Values Surveys EVS/WVS Waves 1-4  (1981-2004) 21,9 

 

 

 
Jaime Díez Medrano 

Director of the WVS Archive and {ASEPJDS} 
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É curioso verificar que, apesar de se conotar os países latinos como hospitaleiros ou calorosos e 

os países nórdicos como frios, na verdade os dados mostram que são os povos nórdicos que mais 

confiam uns nos outros comparativamente com os mediterrânicos. Ou seja, podemos relacionar o 

índice de confiança e o desenvolvimento económico e social. Para que haja sucesso económico e social 

a confiança é um fator chave. A china também apresenta valores no IC acima dos 100. 

 

Cultura Empresarial: 

 

Esta reflexão cria o contexto para a introdução da cultura empresarial e do tipo de crenças que 

fomenta na sua comunidade operacional. Torna-se por isso trabalhar as crenças pessoais de forma a 

criar um clima positivo e favorável às relações interpessoais de confiança. É nesta fase que se deve 

introduzir o Treino Mental e Treino Emocional. 

 

 

Shawn Achor: “A vantagem da Felicidade”: 

 

 

Índice de Felicidade (IF): 

 

 
Mapa da Europa da Felicidade: Jaime Díez Medrano 

Director of the WVS Archive and ASEP/JDS 
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Confiança em Si  

Auto-Estima 
Confiança nos Outros 

País Ano Fonte Índice 

Noruega 2007 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 192,8 

Suécia 2006 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 192,4 

Dinamarca 1999 Values Surveys EVS/WVS Waves 1-4 (1981-2004) 172,2 

China 2008 East-Asian barometer 2005-2008 153,1 

Finlândia 2005 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 184,2 

Suíça 2006 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 187,6 

Nova Zelândia 2004 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 193,8 

Espanha 2007 World Values Survey Wave 5 (2005-2008) 184,5 

Portugal 1999 Values Surveys EVS/WVS Waves 1-4  (1981-2004) 167,3 

 

Ao avançarmos nesta análise, verificamos que para além de não confiarmos uns nos outros, 

temos um sentimento moderado de felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratégia de motivação na empresa deve ser empregue de forma que proporcione: 

 

 Espírito de cooperação entre equipas | sectores | departamentos; 

 Diminuição da rivalidade entre colaboradores. 

 

Regra geral as pessoas esperam ser reconhecidas pelo seu trabalho (Motivação Extrínseca), e 

concomitantemente também esperam ser premiadas por alcançar metas e resultados, receber apoio e 

elogios da direcção, do chefe e colegas e receber informações corretas para tomarem as suas decisões. 

Mesmo com todas as dificuldades existentes, as organizações têm à sua frente, o grande desafio de 

atrair mão-de-obra qualificada e criar as condições para que essas pessoas permaneçam na 

organização, desempenhem o seu trabalho com eficácia e se sintam satisfeitas no desempenho dos 

seus cargos. 

A motivação é considerada importante no que diz respeito ao sucesso empresarial, onde o 

indivíduo se sente realizado na execução de algum projeto ou mesmo na gestão de algum sector. 

Regra geral, as pessoas almejam planos de carreiras, benefícios e inventivos salariais e a esse respeito, 

as recompensas materiais são as que oferecem maior atrativo para as pessoas. Uma vez que na actual 

conjuntura se torna difícil, senão mesmo impossível premiar o desempenho com prémios monetários 

e até mesmo concretizar aumentos salariais, a empresa pode, em contrapartida oferecer vantagens e 

benefícios através da implementação de programas de saúde e bem-estar que tragam mais-valias e 

façam sentir aos operários que estão a ser cuidados e acarinhados pela empresa. 

 

MOTIVAÇÃO 
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As atitudes motivadas geram tanto crescimento profissional como pessoal o qual eleva a auto-

estima do indivíduo quando é valorizado e lhe é depositado confiança, o seu desempenho é 

valorizado, quando se lhe deposita confiança, o seu trabalho é elogiado e como consequência a 

qualidade do seu trabalho torna-se eficaz e cresce visivelmente. A motivação move resultados, cumpre 

metas, atinge objectivos e cria facilitadores emocionais para ultrapassar as dificuldades | desafios do 

dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os incentivos motivacionais: 

 

A chave da motivação está em reestruturar significativamente os cargos, para que sejam 

desafiadores e recompensadores, que provoquem oportunidades crescentes para a realização, 

responsabilidade, crescimento e reconhecimento. Um administrador ao planear o sistema 

motivacional, ele deve estar atento aos seguintes incentivos: 

 

 Dinheiro – é o incentivo mais usado e possibilita o atendimento das necessidades básicas e de 

segurança, mas não pode de modo algum satisfazer as necessidades sociais e de auto-realização; de 

todos os incentivos, o dinheiro não tem assumido uma verdadeira potência motivacional em virtude 

da sua incorrecta aplicação pela maior parte das organizações. O dinheiro pode ser um poderoso 

motivador se as pessoas acreditarem haver ligação direta ou indirecta entre desempenho e o 

consequente aumento da remuneração. 

 SEGURANÇA – incentivo obtido na forma de assistência médica, hospitalar, ou através de práticas 

administrativas que visam proporcionar a estabilidade desejada aos funcionários (Programa de 

Saúde em Local de Trabalho). No entanto, se o salário não for suficiente para satisfazer as 

necessidades fisiológicas, a possível estabilidade não alcançará os efeitos desejados; 

 Participação – tem um efeito positivo para a organização, pois o funcionário participa no processo 

de tomada de decisão e na resolução dos problemas do dia-a-dia, proporciona uma maior 

integração e aumenta a sua segurança e auto-confiança. 

 Aperfeiçoamento profissional – obtido quando o funcionário está sempre numa constante busca 

de aperfeiçoamento profissional, para que não fique desatualizado face ás novas técnicas e/ou 

tecnologias, teorias e preceitos administrativos; 

 Avaliação dos esforços – cabe ao administrador avaliar junto dos seus subordinados, que por mais 

simples que seja o seu trabalho, reforçar a ideia que a tarefa sempre será de grande importância 

para a organização. O reconhecimento é um dos objetivos que faz com que o funcionário 

permaneça na organização; o funcionário deseja receber o reconhecimento dos seus superiores, da 

sociedade e dos seus companheiros; eles sentem necessidade de ter a sua importância reconhecida 

dentro da perspectiva de cada um; as pessoas desejam ter uma elevada valorização de si mesmas; 
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Força do desejo em alcançar os objectivos 

individuais. 

Relação percebida entre produtividade e o 

alcance dos objectivos individuais. 

Capacidade percebida de influenciar o seu 

próprio nível de produtividade. 

Expetativas 

Recompensas 

Relação entre expectativas 

e recompensas 
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 Incentivo à criatividade – a criatividade é algo inerente ao homem e, quanto mais for estimulada 

maior será a satisfação do indivíduo. Portanto cabe ao administrador facilitar o surgimento desse 

estímulo (quando possível), e por isso o funcionário pode ter mais interesse pelo seu trabalho. 

 

 

A confiança em Si ou Auto-Confiança: 

 

A AUTO-ESTIMA só pode ser compreendida como um olhar global sobre nós mesmos. Se este 

olhar é benévolo e positivo, faz-nos minimizar os nossos defeitos e permite-nos tirar partido das 

nossas qualidades. Pelo contrário, uma fraca auto-estima pode fazer-nos demasiado severos com a 

nossa própria pessoa, não obstante os nossos êxitos, revelando-se um grande obstáculo á felicidade. 

 

 

A confiança dentro das organizações: 

 

Ripperger (1998, p. 45) define confiança como a aceitação antecipada e voluntária de um 

investimento de risco através da abdicação de mecanismos contratuais explícitos de segurança e 

controle contra comportamentos oportunistas, na expectativa de que a outra parte, apesar da 

abdicação de tais garantias contratuais, não agirá de forma oportunista. A perspetiva económica 

considera confiança como uma subclasse de risco relacionado ao comportamento humano. A 

confiança funciona como mecanismo informal dentro de sistemas económicos, aumentando a 

eficiência das transações, seja dentro de mercados ou de hierarquias (Bradach & Eccles, 1998; Ouchi, 

1980).  

 

Dentro das empresas a confiança opera como estrutura complementar de gestão, podendo 

reduzir o uso de hierarquias para atenuar comportamentos oportunistas (Sako & Helper, 1998, p. 388). 

A presença de confiança pode reduzir a necessidade da aplicação de mecanismos formais contra 

comportamentos oportunistas entre parceiros de interatividade e, desta forma, reduzir os custos de 

monitoração formal e controle (Ripperger, 1998).  

A existência de confiança dentro das relações intra-organizacionais que envolvem superiores, 

pares hierarquicamente iguais e equipes de trabalho pode contribuir substancialmente para o 

aumento da eficiência organizacional. Pesquisas empíricas recentes revelam que confiança 

interpessoal possui um papel de mediação e esta diretamente relacionada a vários elementos da 

gestão, tais como: 

 

 Partilha de informações; 

 Redução de conflitos; 

 Satisfação e motivação dos empregados e,  

 Finalmente, eficiência e desempenho superior (Dirks & Ferrin, 2001). 

 

Além disso, alguns economistas sugerem que medidas objetivas de desempenho organizacional 

raramente são perfeitas e a eficiência da aplicação de incentivos em contratos de trabalho dentro das 

empresas depende muito de um conjunto de fatores sociais, psicológicos e económicos (Baker, 

Gibbons, & Murphy, 1993; Cannon, Achrol, & Gundlach, 2000). No entanto argumentamos que, para 

uma avaliação económica mais apropriada, os gestores de empresas devem considerar as condições 
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ambientais e os possíveis benefícios para realizarem investimentos na construção de mecanismos 

sociais como confiança. Como Wolff (2000, p. 2.) observa: se existem potenciais vantagens em 

promover um ambiente de relacionamentos baseados em confiança, existem também seus custos 

associados. Neste caso a recomendação económica nunca é “quanto mais, melhor”, mas uma 

avaliação racional dos custos e benefícios envolvidos. Geralmente, existem duas abordagens na 

literatura para observar a eficiência da confiança relacionada à redução dos custos de transação:  

 

1. Primeiro, pode-se entender confiança como mecanismo que inibe comportamentos oportunistas 

por incentivar a cooperação entre agentes interativos, sem o uso (custo) de mecanismos formais 

de monitoração; desta forma, o mesmo output poderá ser gerado a custos mais baixos.  

2. Segundo, pode-se entender confiança como elemento que promove vantagem competitiva para 

se alcançar um desempenho superior, quando esta se torna um instrumento eficiente para 

atingir objetivos corporativos, na forma de ‘capital social’. 

  

Escalas de Confiança: Behaviour Trust Inventory (BTI): Inventário de Comportamento de 

Confiança. 

 

As escalas de confiança foram especificamente concebidas para avaliar a predisposição das 

pessoas para se colocarem em situação de vulnerabilidade nos relacionamentos interpessoais no 

ambiente de trabalho. O instrumento foi criado para avaliar o nível de confiança entre subordinados e 

superiores, entre pares do mesmo nível hierárquico e a confiança do indivíduo em sua equipe de 

trabalho. 

 

Causas e Consequências da satisfação: 

 

Na base de muitos estudos sobre satisfação está o desejo de intervenção. Trata-se essencialmente, de 

saber o que provoca a satisfação para desse modo, procurar melhorar os níveis de satisfação dos 

trabalhadores. 

 

 Satisfação e produtividade; 

 Satisfação e absentismo; 

 Satisfação e rotatividade; 

 Satisfação e comportamento de cidadania organizacional; 

 

 

Introdução à Psicologia Positiva e a reconquista de confiança e satisfação: 

 

1. As redes sociais fornecem o nível mais elevado de prescrição para o sucesso e felicidade. 

2. As nossa atuais crenças baseiam-se no pressuposto que a “felicidade é uma recompensa que 

obtemos quando somos bem-sucedidos”. A investigação mostra que nos tornamos mais bem-

sucedidos quando estamos felizes e mais positivos. 

3. Os nossos cérebros estão conectados para um maior desempenho quando estão positivos e 

felizes e não quando estamos desanimados | desencorajados (abatidos) ou negativos. 
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1.º PRINCÍPIO: 

Cérebro Positivo: 

1. A felicidade é a fruição | alegria que sentimos e exprime-se através de emoções positivas; 
2. As emoções positivas são o motor principal da felicidade; 
3. Existem 10 emoções positivas: alegria, gratidão, serenidade, medo, interesse, esperança, orgulho, 

divertimento, inspiração e amor; 
4. Existem 3 componentes da felicidade, o prazer oriundo das sensações físicas, o envolvimento ativo no 

trabalho ou no jogo útil, um significado profundo através da ligação com algo que é superior a nós. 

 

2º PRINCÍPIO: 

É a forma como vê o mundo que conta: 

1. A nossa mentalidade (O nosso quadro de referências (crenças) não é fixo mas está em constante fluxo. 
2. As circunstâncias externas apenas contribuem com cerca de 10% da nossa felicidade. 
3. Alterando a nossa forma de perceber o nosso trabalho e a nós próprios, podemos melhorar significativamente 

os nossos resultados. 

 

3º PRINCÍPIO: 

Rearranje o seu cérebro para ver as oportunidades 

1. O nosso cérebro age segundo padrões que exercitamos (repetimos), esta é a forma que os nossos cérebros 
estão programados. 

2. Normalmente as coisas que nos tornarão sucedidos são aquelas às quais não prestamos atenção. 
3. As pessoas mais gratas são consistentemente mais enérgicas, mais emocionalmente inteligentes, mais bem 

sucedidas, que mais perdoam e são menos propensas para a depressão ou misantropismo. 

 

4º PRINCÍPIO: 

Encontre uma solução para sair do fracasso |falha (insucesso) 

1. Os psicólogos afirmam que a melhor forma é “falhar cedo e com frequência”. Nós apenas aprendemos a lidar 
com a falha através da vivência da falha. 

2. Cometer erros pode ser uma forma poderosa para acelerar a aprendizagem e aumentar a competitividade. 
3. É a nossa mentalidade que assume o protagonismo quando se trata de determinar como é que convertemos 

um grande acontecimento negativo em algo positivo. 
4. Quando a adversidade nos atinge, existem sempre um terceiro caminho para cima, a nossa única tarefa é 

encontra-lo. 

 

5º PRINCÍPIO: 

Comece de baixo e depois expanda 

1. O círculo do Zorro é o nosso círculo de maestria. 
2. Começando com pouco e dominando pequenas tarefas, podemos expandir para fora. 
3. É desta forma que conseguimos alcançar os objectivos mais ambiciosos. 
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6º PRINCÍPIO: 

Inicie pequenas práticas que suportem o sucesso. 

1. É possível manter alterações duradouras através do investimento em pequenos ajustes que substituam mãos 
hábitos. 

2. “A energia de ativação” é a faísca inicial necessária para se capitalizar uma ação. 
3. Ao reduzir a quantidade de energia de ativação que é necessária para se iniciar uma certa atividade, podemos 

torna-lo mais simples para nós próprios de forma a superar o caminho da menor resistência. A estratégia em 
si aplica-se universalmente. 

4. Quanto mais baixarmos ou eliminarmos a energia de ativação, tanto mais conseguiremos dar o salto inicial no 
sentido de uma mudança positiva. 

  

7º PRINCÍPIO: 

Os amigos e as redes são a nossa melhor forma ou caminho para a felicidade. 

1. Necessitamos investir nos amigos e membros da família que nos impelem para a frente. 
2. Uma rede social pode reduzir a ansiedade e dá-nos suporte vital em tempos de necessidade. 

 

 

Sentido psicológico de comunidade de trabalho: 

 

 

O bem-estar psicológico das pessoas depende, em grande medida, da 

possibilidade de satisfazerem necessidades de identidade e de pertença. As 

organizações são um espaço físico, psicológico e social aberto à possibilidade de 

serem satisfeitas estas necessidades, identidade e pertença. No entanto, nem 

todas estão capacitadas para gerarem nos seus membros, um “sentido psicológico 

de comunidade de trabalho”. Este sentido existe quando os indivíduos escolhem um referente “que 

lhes traz estrutura e significado para as suas vidas. Os empregados que perfilham esse sentido 

reconhecem que a organização vai ao encontro das suas necessidades e ás das suas famílias, e que 

lhes proporciona uma reforçada qualidade de vida – e aceitam que ela possa esperar deles uma 

postura pautada por comportamentos de cidadania responsável. 
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Dimensões inerentes ao sentido psicológico de comunidade de trabalho. 

 

DIMENSÕES Caracterização ÁREA 

Segurança 
emocional 

 As pessoas sentem-se seguras para:  
a) Partilhar os seus sucessos, forças e fraquezas e limitações com os 

restantes membros da organização; 
b) Pedir ajuda; 
c) Partilhar informação; 
d) Partilhar emoções difíceis (medo, perda, raiva); 

Coaching; treino 
Emocional; Team-
Building; 

Apoio aos colegas  As pessoas podem falar com os colegas e sentem-se empenhadas em ajudar 
mesmo aquelas de que não gostam; 

Team-Building;  

Orientação para a 
equipa 

 A organização preocupa-se em discutir e saber como funcionam os grupos; 
 É discutida a forma como a comunicação se processa; 
 Existe um sentido de comunidade, um propósito comum; 
 Os conflitos e diferenças são geridos com observância das regras do respeito; 

Team-Building, Desporto 
e Jogos Cooperativos 

Vínculo 
“espiritual” 

(Sócio-afetivo) 

 As pessoas sentem-se seguras para partilharem as suas crenças espirituais com 
os outros; 

 Não há sensação de desconforto quando se abordam temas espirituais; 

Treino mental % Treino 
Emocional (Formação e 
Auto-desenvolvimento) 

Sentido de 
pertença 
(Filiação) 

 As pessoas valorizam a pertença à organização, e projetam sobre ela 
sentimentos de lealdade; 

 Se puderem participar na propriedade da organização (ex: comprando ações), 
fazem-no; 

 A atmosfera é amistosa (Clima – qualidade e intensidade da energia 
organizacional); 

 As amizades têm um grande significado; 

Jogos cooperativos, 
Desporto; Team-
Building; Treino 
Emocional. 

Tolerância para 
com as diferenças 

individuais 

 Não há cliques. Não se “fala mal dos outros nas suas costas”; 
 Os sentimentos dos outros são respeitados; 
 As diferenças e conflitos são geridos de modo aberto; 
 Existe um elevado respeito pelas diferenças individuais, 

Coaching; Jogos 
cooperativos; Treino 
Emocional 

Vizinhança  As pessoas podem esperar ajuda e conselhos dos restantes colaboradores; 
 Os empréstimos e favores são comuns; 
 As pessoas zelam umas pelas outras; 

Treino mental e 
Emocional. 

Sentido de 
Coletivismo 

 As pessoas gostam de sentir que pertencem a um coletivo; 
 Sentem que concordam com os outros no que concerne ás coisas mais 

importantes na vida; 
 O sentido de “nós” é forte; 
 Cada um sente que os sucessos da organização resultam do contributo de 

todos; 

Desporto; Jogos 
Cooperativos; Team-
Building 

Reflexão  Há tempo para lidar com problemas potencialmente causadores de conflitos; 
 Arranja-se tempo para que as pessoas sejam ouvidas (ex: nas reuniões). 

Team-Building; Treino 
Emocional 



 

 Estrutura do Projeto – Áreas e 
tarefas a implementar 

TREINO DE GESTÃO DA QUALIDADE INTERNA 

MINIMIZAÇÃO DO RISCO MÁXIMIZAÇÃO DO POTENCIAL 

Níveis de intervenção Saúde Preventiva 
TREINO FÍSICO: 

Fitness 
TREINO MENTAL & EMOCIONAL: 

Gestão do Stress 
TREINO MENTAL & EMOCIONAL: 

Desenvolvimento Pessoal 

Programas de comunicação, 
consciencialização, 

sensibilização e educação para 
a saúde 

Página de Internet Interativa, dinâmica e atualizada com conteúdos, construída para dar corpo ao projeto. Ferramenta de divulgação e promoção do projeto junto da 
comunidade empresarial e montra de promoção da empresa para o exterior. 

Correio Electrónico (Bases de Dados  Mailings) 

Programas de Rastreio e 
Avaliação 

Medicina do Trabalho: Perfil de Risco Avaliação da composição corporal GDV (Índice de Ativação) QE (Inteligência Emocional) 

Análises Clínicas Avaliação Cardiorespiratória MBI (Questionário) SV (Sinais Vitais) 

Rastreio Cardiopulmonar Avaliação Neuromuscular BTI (Questionário de Confiança) 
5 Disfunções de uma equipa (Team-
Building) 

Outros 
Avaliação da Variabilidade da Frequência 
Cardíaca 

FA (Questionário de Fadiga Adrenal) --------- 

--------- Biofedback (VFC) --------- --------- 

Programas de Educação para 
um Estilo de Vida Saudável. 

Formação: Oficinas de Formação e 
Educação Para a Saúde; 

Oficinas de PrimalFIT 
Oficinas de Gestão de Stresse e Conflitos; 
Inteligência Emocional; Afirmações; 

Oficinas de Treino mental (Visualização; 
Verbalizações) 

Team-Building 
Classe de Fitness (Prescrição do Exercício 
Físico) DINERGICFIT 

Oficinas de Team-Building 
Oficinas de Treino Emocional:  
Inteligência Emocional 

Atividades e convívios de lazer 
desportivo. 

Clube de Caminhada. 
Atividades e Convívios de Lazer (Jogos e 
desafios) 

Oficinas de Desenvolvimento Pessoal - 
Auto-estima e Confiança. 

Sistemas de Promoção e 
Apoio à Mudança de 

Comportamentos Saudáveis e 
Ativos. 

Sistemas de Incentivos Equipamento de fitness 
Sala de Silêncio (Equipada com 
Biofeedback); Oficina “Ritmos de Cura”;  

Programas de Assistência e apoio aos 
trabalhadores. 

Estabelecer Metas e Objetivos Sala de Exercício + Espaço para crianças 
Coaching Pessoal (Programas de Apoio ao 
Operário) 

Oficina de primalFIT (Jogos Cooperativos 
+ Brincar). 

Centro de Recursos 
Clube Privado da Empresa: Equipas 
Desportivas (Ex: Futebol; Badminton; 
Caminhada; BTT; Golf; outros Jogos) 

Estratégias de Satisfação no Trabalho Programa Conciliação Trabalho/Família 

 
TREINO DO CÍRCULO DA VIDA: ①– Atividade Física; ② – Formação; ③ – Auto-desenvolvimento (Treino Mental e Emocional); ④ – Coach & Team Building 
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RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE PROGRAMAS E OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS: 

OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

NÍVEL 1 
Comunicação e 

consciência 

NÍVEL 2 
Rastreio e Avaliação 

NÍVEL 3 
Educação e Estilo de Vida 

NÍVEL 4 
Alterações De 

comportamento e 
sistemas de 

apoio/suporte 

 
Potenciar a imagem 
 

 Relevância para a imagem relacionada ao produto 

 Relação com os fornecedores, reguladores 

 Visibilidade geral 

 Recrutamento 
 

 
 
 

1 
2 
1 
2 

 
 
 

1 
2 
1 
2 

 
 
 

2 
3 
2 
2 

 
 
 

4 
3 
4 
4 

 
Melhoria da Produtividade 
 

 Moral 

 Rotatividade 

 Absentismo 

 Atrasos 

 Capacidade|disponibilidade física e emocional para trabalhar 

 Desejo para trabalhar 
 

 
 
 

3 
2 
2 
1 
1 
2 

 
 
 

3 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

3 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 

4 
4 
4 
2 
3 
3 

 
Relacionado com a saúde 
 

 Redução das crises de saúde e riscos especiais 

 Melhoria das condições e práticas de saúde 

 Redução com os custos de saúde 

 Redução dos custos com incapacidades 

 Redução dos custos com compensações relativas aos trabalhadores 

 Redução dos custos com seguros de vida 

 Redução com outros custos em seguros 
 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 

4 
4 

3-4 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

NOTA: 1 = impacto improvável; 2 = possível impacto; 3 = impacto provável; 4 – impacto altamente provável. A partir da conceção de Programas de Promoção da Saúde em Local de Trabalho (p.22) por 

O’Donnell, 1986, Royal Oak, MI: American Journal of Health Promotion 

 



TGQI - Treino da Gestão da Qualidade Interna 

 

① - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA (Quociente Corporal Cinestésico): 

 

 

Atividade Física: compreende qualquer movimento corporal produzido pela contração muscular 

que resulte num gasto energético acima do nível de repouso. A atividade física tem sido entendida 

como um comportamento que pode influenciar a aptidão física e constitui uma determinante da saúde 

e da capacidade funcional (health-enhancing physical activity – HEPA) 

 

Exercício Físico: é um conceito menos abrangente e é definido por movimento corporais 

planeados, organizados e repetidos com o objetivo de manter ou melhorar uma ou mais componentes 

da aptidão física. Esta constitui o conjunto de atributos, adquiridos ou desenvolvidos, que habilitam 

para a realização da atividade física 

 

Como um comportamento, a atividade física pode ser caracterizada de diversos modos: alguns 

adaptáveis a diferentes tipos de populações (questionários, sensores e movimento – pedómetros e 

acelerómetros -, cardio-frequencímetros, calorimetria indireta, etc…).  

 
Tabela: Nível de atividade física de acordo com o número de passos por dia, 

em pessoas adultas. 

Passos / dia Nível de actividade física 

< 500 Adulto sedentário 

5.000-7.499 Adulto com actividade reduzida 

7.500-9.999 Adulto com alguma actividade 

10.000-12.499 Adulto suficientemente ativo 

≥ 12.500 Adulto muito ativo 

Apesar dos pedómetros não permitirem uma distinção de diferentes níveis de intensidade, é possível, através da 

contabilização do número de passos dados num dia, avaliar o cumprimento das recomendações para a prática da 

atividade física relacionada com a saúde, uma vez que 30 minutos de atividade física de intensidade moderada 

correspondem a uma acumulação de cerca de 10.000 passos por dia. Este valor corresponde à soma de 3.000 a 

4.000 passos (valor mínimo de 100 passos por minuto), relativos á acumulação de 30 minutos de marcha de 

intensidade pelo menos moderada (marcha intencional associada a um percurso de 2,1 km em 30 minutos, ou de 

1 km em 15 minutos 2 vezes num dia, ou 700 metros em 10 minutos 3 vezes num dia), e de 6.000 a 7.000 passos 

associados à atividade física normal do dia-a-dia (sem prática intencional de exercício). 

___________ 

Fonte: Observatório nacional da Atividade Física “Livro Verde da Atividade Física” 

 

Em sentido lato, admite-se que existe uma simultaneamente estreita e completa inter-relação 

entre hábitos de atividade física, a condição psico-fisiológica e a saúde. Existe a ideia, aliás correta, que 

os benefícios do exercício na saúde resultam da sua regularidade, por se tratar de respostas 

adaptativas do organismo, que se dão em pequenos passos e que se acumulam em respostas a uma 

sucessão de estímulos. Esta visão continua a ser verdadeira e justifica que se incentive a regularidade 

da atividade física. A importância da ação preventiva ultrapassa de longe a ação curativa. 

Em termos clínicos a ação preventiva do exercício físico é mais eficaz que a sua componente 

curativa. Um estilo de vida saudável tem indiscutível ação preventiva sobre um conjunto de doenças 
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cardio-vasculares e metabólicas, mas se ele for instituído apenas após o aparecimento de alguma(s) 

destas doenças, como sejam a obesidade, a diabetes, a hipertensão arterial, a doença coronária, etc, 

por muito exercício que se venha a praticar, apesar das correções alimentares que se venham a operar 

e mesmo que se deixe de fumar, tudo isto, só por si, poderá já não vir a ser suficiente para promover o 

regresso da doença á normalidade. A dimensão correta da terapêutica e da reabilitação deve ter em 

vista tratar o doente e não apenas a doença (causa). Em conclusão, o exercício é um componente 

fundamental da terapêutica ou reabilitação de muitas doenças que dele beneficiam, mas ele é ainda 

muito mais importante na prevenção dessas mesmas doenças segundo Themudo Barata (1997), 

“Atividade Física e medicina Moderna”. Em suma, dotar o indivíduo dos mecanismos adaptativos 

necessários à resposta adequada aos agentes que possam pôr em risco ou perigrar a saúde, constitui o 

objetivo principal de um programa global de melhoria da condição física. Genericamente, de acordo 

com esta perspetiva global, condição física caracteriza as potencialidades de resposta e integração de 

um indivíduo no âmbito bio-motor, face ao seu envolvimento bio-social. A definição da OMS, mais 

restritiva, identifica-a com a capacidade para realizar de forma satisfatória determinada tarefa 

muscular ou motora.  

Levando em linha de conta as considerações expressas no parágrafo anterior, o conceito de 

condição física pressupõe a obtenção de um estado de adaptação ao estímulo e uma tolerância à 

fadiga específica daí resultante, que permita a realização de determinada tarefa estandardizada – 

teste, sem perda significativa de eficiência muscular. 

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (European Risk Observatory 

Report ISSN 18030-5946), as Desordens Musculo-Esqueléticas DMEs (Musculoskeletal Disorders 

MSDs), constituem a doença ocupacional mais comum na União Europeia nos trabalhadores de todos 

os setores ocupacionais podem ser afetados. São inclusive um dos problemas em expansão e uma das 

causas mais importantes de absentismo por doença de longo-termo. Para além dos efeitos nocivos nos 

trabalhadores, as DMEs podem constituir a custos elevados às empresas e sociedade em geral. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), definiu as desordens relacionadas com o trabalho 

como aquelas resultantes de um conjunto de fatores e onde o ambiente de trabalho e a performance 

ou desempenho das tarefas durante a realização do trabalho contribuem significativamente, de forma 

variada na sua magnitude para a doença. O termo DMEs está relacionada com os problemas de saúde 

do aparelho locomotor tais como músculos, tendões, esqueleto, cartilagem, sistema vascular, 

ligamentos e nervos. As DMEs relacionadas com o trabalho incluem todas as desordens musculo-

esqueléticas que são induzidas ou agravadas pelo trabalho e as circunstâncias da sua realização. 

Estudos recentes continuam a fornecer provas substanciais que associam as DMEs tais como 

desordens nas costas, pescoço e membros superiores como problemas significativos e onerosos em 

termos de saúde e estão a aumentar o número de casos. Todos os anos, milhões de trabalhadores 

europeus em todos os tipos de sectores profissionais e no desempenho das mais diversificadas tarefas 

e funções são afetados pelas DMEs. 

Os principais grupos são respetivamente as dores/lesões de costas e desordens nos membros 

superiores relacionadas com o trabalho, comumente designadas por lesões de esforço repetitivo LER 

(Repetitive Strain Injuries RSI). Os membros inferiores também podem ser afetados. Elevação de 

objetos, posturas incorretas e movimentos repetitivos estão entre as causas de alguns tipos de 

desordens associadas com determinadas tarefas ou ocupações. O tratamento e a recuperação tornam-

se insatisfatórios especialmente para as causas mais crónicas. O resultado final pode ser mesmo a 

incapacidade e a perda do emprego. 
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② - PROGRAMA DE TREINO EMOCIONAL (Quociente Emocional) 

 

 

Benéficos do TREINO DA GESTÃO DA QUALIDADE INTERNA - TGQI 

 

Inteligência Emocional: 

 

 

 Tudo começou, afirmam alguns, há cerca de 2.000 anos quando Platão escreveu, “Toda a 

aprendizagem possui uma base emocional”. Desde então, cientistas, educadores e filósofos têm 

trabalhado para provar ou desaprovar a importância das emoções. Infelizmente, durante grande parte 

desses dois milénios, o pensamento comum era, “As emoções estão no caminho (estorvam)”. “Elas 

desviam-nos de tomarmos boas decisões e de nos mantermos concentrados”. Nas últimas quatro 

décadas, um crescente corpo de investigação tem provado exatamente o contrário. 

 Nos anos 1950 Abraham Maslow escreveu sobre a forma como as pessoas podem alcançar as 

suas forças, mental, emocional, física e espiritual. O seu trabalho iniciou o movimento do “potencial 

humano” o qual pode ser considerado a maior celebração de humanismo desde o renascimento. Nos 

anos 70 e 80 este movimento conduziu ao desenvolvimento de muitas novas ciências da capacidade 

humana. Investigações idóneas aconteceram com o intuito de definir tanto as emoções como a 

inteligência. Um destes investigadores foi Peter Salovey, atualmente a presidir o Departamento de 

Psicologia da Universidade de Yale. Ele afirma que ao longo das últimas décadas, as crenças tanto 

sobre as emoções como inteligência mudaram. Onde as emoções eram conotadas com perdição, agora 

as pessoas reconheciam-lhes um substancial valor. Existem debates sobre a origem do “QE” 

(Quociente Emocional), mas o consenso atribui o pioneirismo a Peter Salovey & John Mayer (1990) a 

publicação do primeiro artigo científico sobre o assunto designado por “Emotional Intelligence”. O 

artigo definia o QE como uma inteligência testável em termos científicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De que forma a capacidade de compreender, aceder e regular as emoções poderá ajudar a 

resolver os problemas de aprendizagem que cada vez mais preocupam os professores? Será que a 

relação pedagógica não sairá mais beneficiada se, tanto os professores como os alunos conhecerem e 

dominarem a linguagem da Inteligência Emocional? Não sairá mais beneficiada a percepção da 

realidade humana se soubermos falar esta linguagem? Não sairia mais beneficiada a formação de 

professores se privilegiasse a função das emoções, melhorando a  condução da turma? 

 
 

 

 

 A “inteligência emocional é a capacidade de compreender as emoções; 

aceder e gerar emoções bem como assistir o pensamento; compreender as 

emoções e conhecimento emocional; regular reflexivamente as emoções de forma 

a promover o crescimento emocional e intelectual”. 
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  De um modo geral a  INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  

  compreende as seguintes competências intrínsecas: (Daniel Goleman) 

 

   

 

 COMPETÊNCIAS PESSOAIS   COMPETÊNCIAS SOCIAIS 

 (Determinam a forma como   (determinam a forma como  

 nos gerimos a nós próprios):  nos relacionamos): 

 

 

 

 

 AUTOCONSCIÊNCIA  EMPATIA 

 Conhecer os estados interiores  Consciência dos sentimentos e 

 preferências, impulsos e recursos  necessidades dos outros 

  (consciência emocional,   (compreender e contribuir para 

 auto-estima e autoconfiança);  o desenvolvimento dos outros 

   dominar a diversidade); 

 ●  ● 

 AUTO-REGULAÇÃO:  APTIDÃO 

 Saber gerir os estados interiores,  Capacidade para incutir respostas 

 impulsos e recursos (autocontrolo,  desejáveis nos outros 

 capacidade de transmitir confiança, (influência, comunicação, gestão 

 ser fiel a princípios, adaptabilidade  de conflitos, liderança, cooperação 

 e inovação);  e capacidade de trabalho em equipa). 

 ●   

 MOTIVAÇÃO: 

 Tendências emocionais que 

 facilitam o alcance de objectivos 

 empenho, iniciativa e optimismo)  

 

 

 

 
  INTELIGÊNCIA  

  

 
 HEMISFÉRIO ESQUERDO  HEMISFÉRIO DIREITO 

 LADO DIREITO DO CORPO  LADO ESQUERDO DO CORPO 

 QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA   QUOCIENTE EMOCIONAL 

    

 

 QI  QE 

 Só influencia em 20%   Influencia em 80% os fatores 

  os fatores que gerem o sucesso. que geram o sucesso 

 ▪  ▪ 

 O QI  de Alfred Binet e Lewis Terman Tem a ver com a intuição face 

 está direcionado basicamente para às oportunidades, com a forma 

 as duas competências muito específicas,  como se reage às crises e aos 

 a lógica matemática e a linguística, insucessos, com a capacidade 

 e deixa tudo o resto de fora.  de relacionamento pessoal,  

   com a motivação. 
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  QUADRO DE REFERÊNCIAS DAS COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS 

  (Daniel Goleman, 1998)   

 

       
 Eu  Outros 

 Competências Pessoais  Competências Sociais 

 ▪  ▪ 

 RECONHECIMENTO  RECONHECIMENTO 

 Auto-Consciência  Consciência Social 

 Auto-consciência emocionalEmpatia 

 Auto-avaliação precisa  Orientação do serviço 

 Auto-confiança  Consciência social 

 ▪  ▪ 

 REGULAÇÃO  REGULAÇÃO 

 Auto-gestão  Gestão dos relacionamentos 

 Auto-controlo  Desenvolvimento de outros 

 Digno de confiança  Influência 

 Consciencioso  Comunicação 

 Adaptabilidade  Gestão de conflitos 

 Impulso para a realização  Liderança 

 Iniciativa  Catalisador da mudança 

   Criação de compromissos 

   Trabalho de equipa e 

   colaboração 

 

 

 

 

A Inteligência Emocional subdivide-se em quatro partes: 

 

1. Perceber e/ou sentir emoções; 

2. Utilizar as emoções para assistir o pensamento; 

3. Compreender as emoções; 

4. Gerir emoções. 

 

 David Caruso escrevia, “É muito importante compreender que a inteligência emocional não é o 

oposto de inteligência, não é o triunfo do coração sobre a cabeça, é a intercepção de ambos”. 

 Daniel Goleman desenvolveu uma investigação apoiada nos trabalhos de Salovey e Mayer, bem 

como noutros investigadores chave e escreveu o seu livro de sucesso “Inteligência Emocional”. 

Adicionalmente Goleman reviu as estratégias da prática educativa no que toca a inteligência 

emocional. Escreveu sobre dois programas escolares, Six Seconds© - Self Science e o Programa de 

desenvolvimento social de New Haven. Também dialogou com muitos investigadores e articulou as 

suas investigações sobre o que se desenvolvia em termos de escolas e organizações. 

 Em 1977, a equipa Six-Seconds desenvolveu um quadro de referências teórico-prático para 

ensinar e praticar as capacidades do QE. Esta equipa foi muito para lá da definição científica, 

conseguindo aplicar os valores práticos dos conceitos que mereciam ser ensinados e aprendidos. A sua 

definição de inteligência emocional é, “A capacidade de criar resultados óptimos nos nossos 

relacionamentos connosco e com os outros”. A Six-Seconds© também desenvolveu um modelo que 

enquadra essas práticas em três áreas: “Conhece-te”, “Escolhe-te” e “Entrega-te”, com oito 

capacidades específicas. A abordagem do método Six-Seconds espelha a visão de David Caruso: O 

objetivo é integrar o pensamento e o sentimento para que se viva mais efetivamente. 
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 Outro investigador de ponta, cujo trabalho inspirou tanto Goleman como o projeto Six-Seconds 

foi António Damásio. No seu livro “O Erro de Descartes”, Damásio estabelece o contorno da forma 

como as emoções funcionam no cérebro para criar o sentido de identidade de uma pessoa, e guia na 

tomada de decisões racionais. Ele continua a exposição e argumentação deste tema no seu trabalho 

“The Feeling of What Happens”, onde afirma que a sensação de estar consciente advém das emoções. 

 Outros investigadores foram ainda mais longe. Candace Pert foi responsável pela secção de 

química do cérebro de 1982 a 1988, sendo atualmente professora da Johns Hopkins Medical School. 

Esta neurobióloga escreveu “Molecules of Emotion” onde argumenta que o “pensamento” ocorre no 

cérebro e no corpo. Todos os tipos de “informação” são processados através de todo o corpo – ideias, 

sentimentos e até impulsos espirituais. Apesar de o cérebro possuir a maior potência de 

processamento, na sua opinião, não é necessariamente o sistema instrutor. A afirmação de Candace 

Pert desvia-nos da noção de que o cérebro “racional” é o centro da essência humana. Francisco J. 

Varela cit. Gay Watson, Stephen Batchelor, Guy Claxton (2000), “Psychology of Awakening”, menciona 

também que a “mente não está na cabeça”, refere o conceito de “mente corporizada”, “a cognição 

está encorporizada”. Por outras palavras, “o mundo lá fora, e aquilo que faço para me encontrar no 

mundo, não pode se separado”; “a mente não pode ser separada de todo o organismo”; “tendemos a 

pensar que a mente reside no cérebro, mas na verdade o seu ambiente também inclui o resto do 

organismo porque está intimamente ligado aos músculos, sistema esquelético, o sistema imunitário, 

sistema endócrino, sistema hormonal e assim sucessivamente”. Claude Bernard designou o “milieu 

intérieur”, nós não somos só o cérebro, mas todo o corpo. 

 Se toda a aprendizagem tem uma base emocional, se as emoções estão vinculadas à mente 

subconsciente, e se o nosso corpo é a nossa mente subconsciente, então, toda a aprendizagem tem 

uma base somática ou psicomotora. Esta base somática que acontece por mecanotransdução e 

inteligência celular é regulada pelo centro de inteligência cardíaco e através de um diálogo coração 

cérebro. 

 Enquanto uns investigadores se concentravam na definição das capacidades da inteligência 

emocional, outros procuraram compreender os seus efeitos. Reuven Bar-On interessou-se nas 

competências não cognitivas desde os anos 1980s. Desenvolveu o teste que mede o auto-retrato das 

pessoas relativamente a estas competências ao qual designou de EQ-i. A definição de Bar-On: 

“inteligência emocional é um leque de capacidades não cognitivas, competências e capacidades que 

influenciam a nossa apetência para o sucesso, na relação com as pressões e exigências ambientais”. De 

forma análoga ao Six-Seconds, a abordagem Bar-On concentra-se nos resultados da aplicação prática à 

vida real. 

 Bar-On explica como o seu trabalho é semelhante e diferente daquele de Salovey/Mayer: Ambos 

assumem uma esquematização cognitiva na tentativa de demonstrar empiricamente que este 

construto não é a personalidade. Estão primariamente relacionados com um conjunto específico de 

capacidades emocionais e um potencial para o comportamento (inteligência emocional), enquanto 

Bar-On se concentra no funcionamento ou comportamento emocional e social (comportamento de 

Inteligência emocional ou social). O EQ-i avalia cinco áreas: Intrapessoal (consciência); Interpessoal 

(relacionamentos); Gestão do Stress (resolução de problemas); Adaptabilidade (tolerância ao stress); e 

disposição geral (felicidade). Uma outra definição útil vem do Q-metrics, os criadores do EQ-Map que 

afirmam: “A inteligência emocional é a capacidade para sentir, compreender e efetivamente aplicar o 

poder e a perspicácia das emoções como uma fonte da energia humana, informação, confiança, 

criatividade e influência”. Um dos pontos-chave deste modelo é a asserção de que possuir a 

capacidade ou a habilidade, não é suficiente para criar resultados no mundo real. 



 

6 

 Os investigadores do Institute of HeartMath (IHM) procuraram compreender a dinâmica da 

regulação das emoções com base na neurocardiologia, psicofisiologia das emoções positivas, 

neurodinâmica do coração-cérebro, nas interações bioeletromagnéticas entre indivíduos e cardio-

neuro-imunologia. 

 

 

 AUTO-CONSCIÊNCIA AUTO-GESTÃO AUTO-ORIENTAÇÃO 

Salovey, Mayer, Caruso Perceber Compreender Regular Gerar 

Six-Seconds Conhece-te Escolhe-te Entrega-te 

Bar-On Intrapessoal 
Interpessoal (Disposição geral 

– Gestão do Stress) 
Adaptabilidade 

Q-Metrics Sentir Compreender Aplicar 

www.EQToday.com 

 

 

O MODELO “SIX-SECONDS” E A PROMOÇÃO DA LITERACIA EMOCIONAL 

 

 

 O Modelo “Conhece-te”, “Escolhe-te a ti mesmo”, “entrega-te”, transforma a teoria do 

Quociente Emocional em algo prático para a nossa vida pessoal e profissional. 

 

 

   6 SECONDS 

┌──────────────────────────┴──────────────────────────┐ 

 Conhece-te Escolhe-te Entrega-te (Partilha) 
 Autodescoberta Procurar a felicidade Desenvolver Competências 
   Para a vida 
 ┌───────────┐  ┌────────────────────┐  ┌────────────┐ 

 Literacia Reconhecer  Pensamento Navegar Motivação  Optimismo Aumentar objetivos  

 Emocional Padrões  consequencial nas intrínseca?  A empatia nobres 

 ▪ Máscaras  reações emoções    celebrar 

 cérebro  ▪    

 triuno  Reações   

  ┌────────────┐      

 CUSTOS  BENEFÍCIOS   

  Dos padrões  dos padrões   

  Inconscientes  inconscientes 

  └────────────┘ 

  Submissão – Obediência 

  Experiência de Milgram 

  ┌──────────────┐   

 Pensamentos Sentimentos ações  

 

 

 

 A Inteligência Emocional corresponde à capacidade para se obter resultados ótimos a partir dos 

nossos relacionamentos connosco e com os outros. Com o intuito de fornecer uma forma prática e 

simples para se aprender e praticar a inteligência emocional, a organização “6 Seconds”, desenvolveu 

um modelo tripartido em 1997. 

 Ser-se Emocionalmente Inteligente significa “Conhecermo-nos”, “Escolhermo-nos” e 

“Entregarmo-nos”. O modelo “6 Seconds” foi construído com base no trabalho de Peter Salovey e de 

Jack Mayer, pioneiros na definição do conceito de QE numa perspetiva científica. Também segue a 
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linha desenvolvida pelo modelo de Daniel Goleman (1995) no seu livro “Inteligência Emocional”, o qual 

aprova e endossa o currículo QE “Self Science”. O modelo QE “6 Seconds” concebido com base nas 

competências definidas por Reuven BarOn no seu teste de EQ-i, e na estrutura do Teste Q-Metrics, o 

EQ Map criado pelo Esther Orioli e pelo membro do quadro consultivo Robert Cooper. 

  

 

Os três principais componentes do modelo 6 Seconds são: 

 

 

1. Conhece-te: corresponde ao aumento da auto-consciência. Baseia-se na compreensão da 

forma como funcionamos; 

2. Escolhe-te: corresponde à construção de um perfil de auto-gestão. Focaliza-se na escolha 

consciente do tipo de pensamentos, sentimentos e ações. 

3. Entrega-te: Consiste no desenvolvimento de uma orientação própria, pessoal. Origina-se na 

utilização da empatia e nos princípios da tomada de decisões para aumentar a sabedoria e 

criar um mundo mais compassivo e saudável. 

 

 

 A equipa de investigação “6 Seconds” identificou 8 capacidades chave, ou fundamentais relativas 

à inteligência emocional. Estas competências chave estão divididas em três partes no modelo. 

Correspondem às habilidades e comportamentos que ensinamos aos adultos e crianças. 

 

 

As 8 habilidades fundamentais do QE do modelo “6 Seconds”: 

Conhece-te a ti mesmo Escolhe-te a ti Entrega-te 

Desenvolver a Literacia 

Emocional; 

Reconhecer  padrões; 

 

Aplicar o pensamento 

consequencial; 

Navegar nas emoções; 

Desenvolver a motivação 

intrínseca; 

Exercer o optimismo. 

Aumentar a empatia; 

Perseguir objetivos 

nobres; 

Modelo “Six Seconds” 

 

 

 

 O modelo Six Seconds apresenta-se como uma ferramenta muito adequada para 

facilitar o processo de desenvolvimento da IE no contexto empresarial.  
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 QUESTÕES COMPONENTES 

C
O

N
H

EC
E-

TE
 O que faz com que pense, sinta e aja 

da forma que o faz? 

Auto-consciência: o reconhecimento das causas e efeitos 

do nosso próprios sentimentos 

Que partes da sua reação são habituais 

(realizadas sem o pensamento 

consciente) e que partes são 

intencionais; 

Honesto consigo próprio. A aceitação das nossa próprias 

qualidades e limitações (falhas), as nossa próprias 

experiências e emoções e o nosso próprio poder. 

De que tem medo. 
Independência: o reconhecimento dos nossos próprios 

direitos e responsabilidades como uma pessoa livre. 

ES
C

O
LH

E-
TE

 

Como identifica aquilo que é melhor 

para si; 

Hesitar na gratificação: optar pelas ações “corretas” 

mesmo que saibamos que não venhamos a ser 

imediatamente recompensados. 

Consegue aumentar a consciência das 

suas ações de forma a sentir os seus 

efeitos – “Imagética” 

Priorizar: tornar prioritário na nossa mente  uma 

“checklist” daquilo que é mais importante de forma que 

possamos pesar as decisões e ações. (Visualização criativa) 

(Imagética) 

Se não tem medo o que faria? 

Gerir sentimentos: utilizar técnicas simples como por 

exemplo uma pausa para reflexão para agir e não reagir 

(escalada do conflito); 

Optimismo: Reconhecer o facto de que temos escolhas, 

que podemos fazer a diferença, que somos uma parte 

importante do todo vivo; 

Consegue viver fazendo menos do que 

é correto? 

Responsabilidade: Fixar-se em padrões elevados de 

objetivos e assim realizar aquilo que está correto… mesmo 

que pareça inútil. 

EN
TR

EG
A

-T
E Estarei eu a viver o legado de Deus; 

Interdependência: o reconhecimento do papel do 

indivíduo numa comunidade local ou global. A consciência 

e a tomada de decisões que tenha em consideração as 

consequência a curto e a longo prazo das nossas ações; 

Estarei eu a curar ou a magoar? Empatia: utilize a sua consciência para orientar as suas 

escolhas; 

Estarei eu a viver a regra de ouro? 

 

Morrerei eu sabendo que vivi bem a 

vida? 

Objetivos Nobres: comprometer-se para com uma ação 

que sirva ideais e os outros, mas não magoe ninguém ou 

não sobreponha os interesses de um sobre o outro ou 

subjugue o outro. 

 

 O modelo de “Inteligência Emocional” a aplicar no âmbito Educativo, conjuga várias abordagens 

com o intuito de enriquecer o processo transformativo. Todo o modelo educativo está vocacionado 

para a contenção da emoção, para o correcionismo (emoções incoerentes), para a ausência de 

liberdade e de libertação, para a sobrevalorização da mente, do ego narcisista e consequentemente 

para o conflito e a neurose. 

 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

Modelo 6 Seconds adaptado Estados de espírito e polaridades da emoção, as 4  

 Qualidades básicas do Coração. 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

Conhece-te a ti mesmo; Via Positiva: Celebração da Alegria 

Escolhe-te a ti mesmo Via Criativa: Nascimento, crescimento, amor e criatividade 

Dá-te  Via da Partilha: Desapego, rendição, aceitação, coração 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

Transcende-te Via Transformativa: Preocupação consciencial e via  

 compassiva 

───────────────────────────────────────────────────────────── 
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Estudo de caso: Inteligência Emocional no “Sheraton Studio City Hotel” 

 

a. Necessidade/Problema: 

 

 Em Dezembro de 2002, um novo Diretor Geral tomou posse do Hotel “Sheraton Studio City” com 

o objetivo de melhorar a rentabilidade no Hotel o qual possuía 302 quartos com 592 camas. Mudanças 

no mercado turístico de Orlando e inúmeras alterações a nível da gestão nos anos anteriores criaram 

um conjunto único de desafios. Os resultados de satisfação dos convidados não estavam classificadas 

comum nível aceitável, as vendas decaíram, o moral estava em baixo e os departamentos não estavam 

a trabalhar em conjunto de forma tranquila. Na perspetiva do Diretor Geral “nós lutávamos por nos 

concentrar nas mudanças necessárias, contudo as disputas territoriais e o baixo moral pareciam 

intratáveis. Tínhamos até dificuldade em enquadrar muitas das questões”. O novo Diretor Geral, Grant 

Bannen e o seu Diretor de Recursos Humanos, Catherine Melnyk, aceitaram uma proposta da “6 

Seconds” para apoiar na melhoria. 

 

b. Intervenção: 

 

 Foi utilizado o levantamento/Questionário Organizacional do Clima “Lights, Camera, Action TM”  

(As luzes, Camera, AçãoTM), para identificar as questões na perspetiva dos empregados – foi aplicado o 

questionário/levantamento durante um período de 2 dias e os resultados foram apresentados ao 3º 

dia. A equipa de gestão concordou tomar medidas para melhorar 3 “pontos quentes” (hotspots) 

identificados no levantamento: Colaboração, Confiança e Motivação. 

 

SINAIS ORGANIZACIONAIS VITAIS (SOV): Dimensões do Clima Organizacional: Os SOV predizem 

cerca de 57,7% da performance de uma organização. 

 

 CONFIANÇA. 

o RESPONSABILIDADE: até que ponto as pessoas na organização se vêem a elas 

próprias e aos outros no cumprimento dos seus compromissos? Estão 

motivadas e assumem responsabilidades? 

o LIDERANÇA:  

o ALINHAMENTO: 

o ADAPTABILIDADE: 

o COLABORAÇÃO: 

 

A avaliação dos SVO fornece uma imagem instantânea do atual clima organizacional – uma 

retrospetiva da relação dos operacionais (funcionários) para com a sua organização/empresa. O 

clima é o contexto no qual os empregados trabalham cada dia e os dados mostram a sua forte 

influência sobre a forma como desempenham as suas tarefas /trabalho. A mensuração/avaliação 

do clima fornece aos diretores executivos o vislumbre sobre os pontos fracos que carecem de 

atenção e investimento de forma a melhora a performance da sua empresa.  

 

 

 Durante os próximos 10 meses, a empresa consultora “Six Seconds EQ” reuniu-se coma equipa 

de gestão num total de 18 horas. A equipa da dianteira (front Desk) recebeu um treino similar e para 

os outros 4 grupos da linha dos operacionais (staff) receberam cada 2 horas de treino. Cada encontro 
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centrava-se no aumento da consciência e das habilidades numa das 3 áreas quentes (hot-spots) 

detetados. 

 Entre outros tópicos, as equipas foram instruídas a nível dos aspetos introdutórios da 

Inteligência Emocional, a pausa de 6 segundos (Six seconds) para gerir as reações, condições de 

satisfação para aumentar a responsabilidade, um modelo para a motivação intrínseca e consciência 

emocional com o intuito de melhorar as interações entre os empregados e os hóspedes. As sessões 

enfatizavam a importância e o valor das emoções quer seja como interface de uma equipa, com os 

empregados e com os hóspedes. Um dos temas consistentes do treino foi a “A QUALIDADE VEM DE 

DENTRO” sobre a premissa de que o nosso estado interno de traduz em última instância a forma como 

lidamos com os clientes. Utilizando o projeto de aprendizagem Six Seconds a maioria dos treinos 

concentrou-se no diálogo e na reflexão. 

 Vários líderes receberam um treino individual (one-to-one) que oscilou entre duas a 12 horas. 

O projeto não incluía a avaliação da performance e os lideres foram treinados para ter expectativas 

claras sobre a forma como os gerentes e os funcionários (operacionais) se deveriam tratar 

mutuamente, e sobre o facto de talvez fosse necessário substituir os gerentes que não 

correspondessem às expectativas. O Diretor Geral substitui três gerentes e o departamento de 

recursos humanos (RH) conduziu treinos adicionais sobre os critérios (valores). A equipa de 

administração aumentou o treino sobre o trabalho (on-the-job) e desenvolveu esforços extensivos 

para elevar os padrões de qualidade e as expectativas dos empregados. 

 

c. Resultados: 

 

O clima organizacional mostrou melhorias significativas relativamente ao levantamento 

“Lights, Camera, Action TM” e na revisão qualitativa pelos gerentes. 

 

Entre as melhorias  temos a destacar: 

 

Área Melhoria 

Habilidades de colaboração + 20.8 % 

Confiança mútua (Confiar uns nos outros) + 16.1% 

Responsabilidade + 20.9 % 

Honesto e aberto + 10.9 % 

 
 

 O clima foi notado pelos hóspedes. Os cartões de comentários refletiam três temas principais – 

calor humano, genuinidade (autenticidade), e atenção, com muitos comentários que chegavam sobre 

o facto de o staff ser proactivo indo ao encontro das necessidades dos hóspedes. Alguns dos 

comentários ilustram centenas de exemplos: 

 

 Todos são tão simpáticos e genuínos; 

 As boas vindas foram calorosas e seria difícil melhorar; 

 A melhor coisa é a atenção do pessoal; 

 

 

 A melhoria do clima também se correlacionou com linhas métricas de base significativas. 
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Área Melhoria 

Volume de negócios (volume de negócios 
não desejado de 2002 vs 2003) 

- 19.6 % 

Cotas de mercado (retorno por quarto 
disponível desde Out/Nov 02 a Out/Nov 03) 

+ 23.4% 

Satisfação dos hóspedes /7.71 em Dez de 02 
a 8.34 em Dez de 03) 

+ 08.2 % 

 

 

  A somar a estes resultados, o Hotel Sheraton tornou-se no destino turístico mais procurado 

para férias em Outubro e Dezembro de 2003 em todas as escalas de “amistosidade do staff” atingindo 

um valor de 9.2 numa escala de 10 em Dezembro de 2003. A satisfação geral avaliada pelos hóspedes 

no hotel (sem considerar as respostas de email) foi a mais elevada do  hotel acima 8.76 (excedendo o 

alvo do Sheraton em cerca de 4%). 

 

d. Conclusões: 

 

 As melhorias significativas no clima e os resultantes aumentos dos negócios deveram-se ao 

trabalho excecional por parte da equipa executiva do hotel. O Sr. Bannen é um líder que as pessoas 

gostam de seguir e é orientado por um compromisso para com um serviço superior e formou uma 

equipa que partilha a sua paixão. Assim, sem dúvida que o hotel teria melhorado ao longo do ano sem 

esta consultoria adicional. Citando as suas palavras “poderíamos ter sido capazes de o fazer por nós 

próprios, mas é certo que nunca teria ocorrido tão rápida e efetivamente se não tivéssemos tido o 

apoio de Joshua Freedman e a equipa Six Seconds”. 

 

 O Sr. Bannen acreditou o processo pelo facto de se centrar sobretudo na  clareza do trabalho de 

equipa: “O processo ajudou a destapar as questões subjacentes e fundamentais que entravavam a 

nossa performance. E muitos casos ignorávamos essas questões e cada sessão com a Six Seconds 

ajudou-nos a avançar no sentido da sua resolução e a estimular um momentum positivo. Embora 

possa não ser uma questão de relação causal total, penso que é mais do que uma coincidência que o 

nosso “market share” atual seja de 119.8 % do nosso “fair share” no último quarto”. 
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 Com base neste exemplo podemos facilmente compreender que o modelo de Inteligência 

Emocional “Six Seconds” aplicado como estratégia de mudança de vários aspetos “negativos” que 

comprometiam o sucesso da organização. As empresas, sobretudo no estrangeiro, compreendem a 

importância da Inteligência emocional a nível da melhoria da capacidade de envolvimento positivo, 

trabalho em equipa e empatia para com aqueles que servem melhorando a qualidade do serviço o que 

se traduziu em maiores lucros. Em Portugal verifica-se um movimento embrionário neste sentido.  

 

 Tal como constatamos no exemplo do hotel Sheraton, a melhoria da qualidade dos serviços e o 

aumento da rendibilidade deveu-se sobretudo a uma melhoria significativa da consciência emocional 

por parte dos funcionários do hotel e pela seleção de lideranças empenhadas, conscientes, empáticas 

e com um forte espírito de missão.  

 

 

AVALIAÇÃO: Sinais vitais 

 
Conclusão 

 

O estudo fornece provas relativamente a 3 questões: 

 

1. Será que a Inteligência Emocional afeta a performance individual? SIM, FORTEMENTE. 

2. Será que a Inteligência Emocional afeta o envolvimento|empenho na organização? SIM 

3. Será que o empenho na organização tem impacto a nível na performance da organização? SIM 

 

Existem fortes provas que mostram claramente que a Inteligência Emocional é preditiva para a 

performance individual. Comprovou-se que 47% da variação na performance é preditiva pela variação 

no Quociente Emocional. Empresas com gestores mais emocionalmente inteligente têm mais 

envolvimento organizacional. Organizações com mais envolvimento organizacional alcançam melhores 

performances. O esquema capta essa imagem. 
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70% dos esforços de mudança organizacional falham prioritariamente devido às pessoas. 

Dificilmente o conseguiremos se apenas investirmos nos restantes 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA:  

 

Que tipo ambiente no local de trabalho permite às pessoas alcançar bons resultados 

(performance) – para desempenhar otimamente? 

A cultura é o corpo de conhecimentos que determina o comportamento correto: “como 

é que fazemos as coisas por aqui”. Esta é lenta a mudar. 

O clima é a forma como as pessoas reagem a trabalhar dentro desse ambiente. O clima 

é rápido a mudar. O clima é um forte impulsionador da performance: Será que alguém tem 

vontade em trabalhar num local que é “tóxico”? Ou estaremos nós mais inclinados a investir 

num local onde desejamos trabalhar cada dia com satisfação e reconhecimento? 

 

Estratégia 

Pessoas Organização 

Operações 

Motivação Mudança 

Trabalho de 

Equipa 
Execução 

 
CONFIANÇA 
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 Uma performance alta ou clima organizacional estão alicerçados na CONFIANÇA. Se as pessoas 

tiverem um sentido de segurança elas correrão riscos, partilharão, inovarão e irão para lá das 

suas zonas de conforto. 

 As pessoas precisam de se sentir energizadas e comprometidas em fazer mais do que o 

mínimo requerido: MOTIVAÇÃO. 

 As pessoas precisam de ser adaptáveis e inovadoras: MUDANÇA. 

 Precisam de sentir colaboração e comunicar para assumir desafios: TRABALHO DE EQUIPA. 

 Precisam de estar concentradas e assumir responsabilidades: EXECUÇÃO 

 

  
Este modelo considera 5 agentes de ação e a CONFIANÇA está no centro. A MOTIVAÇÃO e 

TRABALHO de EQUIPA estão no lado das pessoas. MUDANÇA e EXECUÇÃO do lado da organização. 

LIDERANÇA: é a capacidade para se construir o contexto de confiança onde as pessoas sejam 

altamente motivadas, adaptando-se á mudança, trabalhando como equipa e executando com eficácia.  

Uma EQUIPA EFICAZ possui uma base de confiança possuindo pessoas altamente motivadas, 

abertas á mudança, trabalhando colaborativamente e conseguindo concretizar trabalho importante. 

Uma empresa de ELEVADA PERFORNANCE possui está alicerçada na CONFIANÇA com pessoas 

altamente motivadas, abertas à mudança, trabalhando colaborativamente e realizando o trabalho com 

eficácia, obtendo resultados. 
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2.2 – IQM - Biofeedback: 
 

A. Martin Wuttke, “Consciousness Tools for the new millenium”, conhecido internacionalmente 

como um especialista em biofeedback e é o presidente da AAPB da Georgia (Geórgia Association for 

Applied Psychophysiology and Biofeedback) bem como o fundador e Diretor do Southern Institute of 

Applied Psychophysiology, Inc. O biofeedback tem ganho bastante aceitação social nos últimos anos e 

tal deve-se ao desenvolvimento tecnológico. 

 

 Biofeedback refere-se a qualquer mecanismo biológico que permita a retroalimentação (“fed 

back”), isto é, que permita o retorno de informação para reaferição e ajustamento interno, seja uma 

tensão muscular, temperatura da pela, frequência cardíaca, respiração ou a atividade das ondas 

cerebrais. Se pudermos tomar consciência de um mecanismo fisiológico refletido através de um 

computador e ver efetivamente o sinal no monitor ou escutar um sinal audível, aprenderemos como 

controlar esse sinal e assim controlar o mecanismo físico. 

 

O biofeedback dá-nos acesso ao sistema nervoso autónomo ou involuntário. É essa porção do 

sistema nervoso que em tempos se pensou estar completamente fora do controlo voluntário. Agora 

sabe-se através desta tecnologia, que todo e qualquer processo fisiológico que ocorra dentro do nosso 

corpo que possa ser mensurável, pode ser controlado através deste processo de retroalimentação. Os 

místicos e os yoguis utilizaram este processo de controlo fisiológico desde há séculos. Temos vindo a 

saber ao longo dos anos que existem alguns individuais espiritualmente avançados que conseguem 

diminuir ou parar a frequência cardíaca ou reduzir a taxa respiratória até um valor ínfimo por períodos 

de tempo significativos. A. Martin Wuttke refere que nós apenas estamos a redescobrir e a 

desenvolver alguns princípios e ferramentas poderosas que fazem parte das mais antigas tradições e 

ensinamentos espirituais que estão a ser reproduzidos pelas modernas tecnologias. Combinando estes 

princípios com a tecnologia moderna estaremos capazes de facilitar uma mudança rápida nos 

indivíduos e tratar efetivamente um grande leque de desordens físicas e psicológicas. 

 

 Os yoguis que são conhecidos por serem capazes de um controlo supernormal sobre a sua 

fisiologia passam anos a aprender como fazê-lo. Por exemplo, Swami Rama está entre os primeiros a 

ser estudado nos Estados Unidos no Menninger Institute em Topeka, KS. Participou em vários estudos 

onde descobriu que com apenas alguns minutos de feedback com o auxílio de computadores, podia 

demonstrar um controlo notável. Conseguia fibrilar o seu coração e pará-lo durante vários segundos, 

podia também alterar a temperatura da superfície ao longo da palma da sua mão em cerca de 10º F. 

Por outras palavras, no lado esquerdo da sua palma a temperatura alcançava os 80º F. e no lado 

direito da mesma mão a temperatura elevava-se aos 90º F. Ele conseguia fazer isto coma sua vontade 

consciente. Também conseguia demonstrar um controlo notável a nível da atividade das suas ondas 

cerebrais. Podia ir para um padrão predominantemente caracterizado pelo ritmo Delta em poucos 

minutos, manter-se nesse estado e sair dele por sua vontade. É claro que passou décadas a treinar, 

aprendendo como fazê-lo. Com base nestas investigações compreendeu-se que pelo uso deste 

equipamento e tecnologia, pode-se ensinar uma pessoa média como fazer exatamente o mesmo tipo 

de coisas num período de tempo muitíssimo mais reduzido.  
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 Enquanto desenvolvia o seu trabalho a nível da hipnose clínica, o Dr. A. Martin Wuttke 

descobriu que podia fornecer aos seus pacientes um grande grau de alívio relativo aos seus sintomas 

físicos. Começou por trabalhar com dependências, à droga, ao álcool e desordens psiquiátricas num 

grande hospital da Geórgia do Norte. Começou por utilizar bastante as técnicas de meditação e 

relaxação com os seus pacientes e observou resultados significativos com todas as pessoas que 

estavam sobre tratamento. Curioso e sempre desejoso de dar mais um passo iniciou a utilização de 

equipamento de biofeedback desde cedo na sua carreira. Com a 

utilização destes equipamentos acelerou ainda mais os processos e 

alterações que já tinham sido desencadeados com a utilização das 

técnicas de relaxamento e meditação. Deparou-se com o facto de as 

pessoas estarem a fazer progressos e a responder muito 

rapidamente em períodos de tempo muito mais reduzidos, obtendo 

alívio significativo em todos os tipos de dores crónicas e 

emocionais, sintomas comportamentais e psicológicos. Por outro 

lado, também observou pacientes (e talvez seja por isso que as 

tradições antigas usam algumas técnicas para adquirir controlo 

sobre os seus corpos, ações e reações), começaram a evoluir num sentido diferente. Começaram a ir 

cada vez mais profundamente no contacto e conhecimento de si próprios, descobrindo aspetos muito 

interessantes. 

 

Verificaram que os pacientes começar uma transformação e a revelarem-se espiritualmente à 

medida que evoluíam através do processo de biofeedback. E mais uma vez, o Dr. A. Martin Wuttke 

sabe por que razão muitas das tradições espirituais ensinam técnicas de controlo e mestria da mente-

corpo como um processo preliminar a um mergulhar espiritual. Aprender a acalmar as emoções, 

aquietar a mente, e controlar as distrações que o corpo produz era uma parte da auto-disciplina pela 

qual os aspirantes podiam conservar e devotar as suas energias à contemplação e meditação. 

 

 Em termos ideais todos nós passamos pelo estágio Delta. Delta é a zona onde os mecanismos 

verdadeiramente restauradores ocorrem naquelas duas primeiras horas de sono e (delta) é 

absolutamente essencial para que esse restauro ocorra. Se delta for bloqueado, podemos permanecer 

na cama durante 12 horas e sentirmos como que se não tivéssemos uma boa noite de repouso. Se 

alguém beber demasiado álcool e for dormir, sentir-se-á mais cansado quando acorda do que antes de 

se deitar. De facto, o álcool bloqueia o sono Delta tal como muitas outras drogas incluindo a cafeína. O 

sono delta é fundamental para que se dê o processo restaurador. Este facto desperta-nos para um 

outro motivo, Swami Rama e muitos Yoguis conscientemente ficam em delta por um período de 

tempo de cerca de 2 a 3 horas durante a noite e é todo o repouso que necessitam. A técnica chama-se 

Yoga Nidra. Traduzida de forma aproximada significa dormir “sem adormecer” definindo-se por um 

estado de consciência onde a mente está acordada, completamente aquietada e observadora 

enquanto o corpo está essencialmente a dormir. 

 

 Este facto levanta a questão sobre o facto de que então 2 horas num estado Delta equivale a 6 

a 8 horas ou até 10 horas de repouso durante a noite para a maioria de nós. É uma possibilidade 

contudo, uma pessoa média sabe-se que as 4 a 6 horas adicionais são passadas num transito entre 

outros ciclos de sono que também são essenciais para o processamento e armazenamento de 

informação decorrente das nossas atividades diárias em vigília. Talvez em pessoas que evoluíram e 

Por outras palavras, 
transcenderam a ideia de que 
os seus corpos estão fora do 
seu controlo e  aperceberam-se 
que as suas emoções, 
pensamentos e intenções são 
uma força que produz 
alterações nos seus corpos e 
assim, os seus corpos são uma 
extensão das suas mentes. 
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aprenderam a processar a acumulação de informação diária mental e emocional, os outros ciclos de 

sono não sejam necessários. 

 

 

BIOFEEDBACK: 

 

Resultados Gerais: 
 

 > satisfação; 

 > Felicidade; 

 < Nervosismo; 

 < Tensão; 

 < Ansiedade; 

 < Burnout; 

 < Raiva; 

 < Sintomas Físicos de Stress; 

 > comunicação; 

 > Clareza Global. 
 

Resultados da aplicação de um treino de 6 
semanas de TGQI: 
 
 < Raiva – 20%; 

 < stresse – 21%; 

 < depressão – 26%; 

 < tristeza – 22%; 

 < fadiga – 24%; 

 > significativo de pacificação interna - 23%; 

 > vitalidade - 10%; 

 

Redução dos sintomas de stresse: 
 
 < Ansiedade – 21%; 

 < insónia – 24%; 

 < batimentos cardíacos rápidos – 19%; 

 

Avaliação da qualidade organizacional: 
 
 > clareza nos objetivos – 9%; 

 > produtividade – 4%; 

 

Institute HeartMath 

 

Biofeedback e a Variabilidade da Frequência Cardíaca. 

 

 O sistema nervoso autónomo (SNA) é a porção do sistema nervoso que controla as funções 

viscerais incluindo as ações do músculo cardíaco, os movimentos do trato gastrointestinal  a secreção 

pelas diferentes glândulas, entre outras funções vitais básicas. É bem conhecido que os estados 

mentais e emocionais afetam diretamente o SNA. Muitos dos estudos de investigação do IHM têm 

concentrado a sua atenção no estudo da influência das emoções sobre o SNA utilizando para tal a 

Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC – Heart Rate Variability – HRV), ou os ritmos cardíacos, que 

servem como uma janela dinâmica sobre as funções autónomas e equilíbrio. Em tempos pensou-se 

que o ritmo das batidas do coração em repouso deveriam ser monotonamente regulares, sabe-se 

agora que o ritmo de um coração saudável em condições de repouso é surpreendentemente irregular. 

Estas variações momento-a-momento na frequência cardíaca são facilmente omitidas quando se 

calcula a média da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC), calculada a partir 

de um eletrocardiograma (EEG), corresponde ao cálculo destas alterações batida-a-batida que 

ocorrem naturalmente na frequência cardíaca. 

 A VFC é um indicador importante quer da resiliência fisiológica quer da flexibilidade 

comportamental, refletindo a capacidade individual para se adaptar ao stress e às exigências 

ambientais. Tornou-se evidente que um elevado grau de instabilidade (variabilidade) é prejudicial 

relativamente ao funcionamento fisiológico eficiente, também muito pequenas variações podem ser 

patológicas. A chave para que se otimize uma função saudável a nível dos sistemas reguladores do 
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organismos depende de um nível óptimo variabilidade da frequência cardíaca refletindo flexibilidade e 

adaptabilidade. 

 A VFC normal na FC deve-se à ação sinérgica dos dois ramos do SNA o qual age em equilíbrio 

através de mecanismos mecânicos, neuronais, humorais entre outros de forma a manter os 

parâmetros cardiovasculares nos seus níveis ótimos e assim permitir as reações apropriadas de forma 

a alterar as condições internas e externas. Num indivíduo saudável, a FC estimada num qualquer 

momento representa o efeito de rede do nervo vago do parassimpático o qual diminui a FC e dos 

nervos simpáticos que a aceleram. Estas alterações são influenciadas pelas emoções e pensamentos e 

também pelo exercício físico. Os nossos ritmos cardíacos alterados afetam não só o coração em si mas 

também a capacidade do cérebro para processar informação, incluindo a tomada de decisões, 

resolução de problemas e a criatividade, aspetos fundamentais a nível da escola e em geral. Também 

afetam diretamente a forma como sentimos. Assim, o estudo da VFC é uma ferramenta poderosa, 

objetiva e não invasiva para se explorar as interações dinâmicas entre os processos fisiológicos, 

mentais, emocionais e comportamentais, ou seja é uma ferramenta por excelência para se introduzir 

no sistema de ensino para se compreender e ajudar as crianças, professores e pais numa melhoria 

sistémica da qualidade relacional e no aproveitamento escolar dos primeiros, as crianças. 

 A transformação matemática de Fourier(1) (Fast Fourier Transform –Transformada de Fourier), 

dos valores da VFC em densidades espectrais de potência (PSD – Power Spectral Density), é utilizada 

para discriminar a quantidade de atividade simpática e parassimpática bem como e a atividade total 

do sistema nervoso autónomo. 

Até agora, a investigação experimental e a simulação de dados parece indicar que os vários 

métodos usados para expressar a VFC são largamente equivalentes e não existem provas que mostrem 

que qualquer um dos métodos seja superior a qualquer um dos precedentes 

 Contrastando com o tão conhecido “domínio de tempo” da VFC, desenvolvimentos recentes 

na tecnologia dos microprocessadores tem permitido o cálculo das medidas de frequência baseadas 

nas manipulações matemáticas desenvolvidas nos mesmo dados derivados do ECG (Electro-Cardio-

Grama), as medidas de frequência envolvem a análise espectral da VFC. Resumindo, os dados R-R são 

representados num tacograma no qual o eixo dos Y representa os intervalos R-R e o eixo-x representa 

o número total de batimentos. A análise espectral do tacograma converte o sinal de tempo para 

frequência no eixo-X, através da representação do sinal como uma combinação de ondas seno e 

coseno com diferentes amplitudes e frequências. 

 

 

Espectro de Potência da VFC / PSD: Densidade da Potência Espectral. 
 
 
 Esta abordagem utiliza a Transformada de Fourier. O espectro de VFC contém dois componentes 
importantes segundo Chetman, V; Raetz, S; Harper, R.; Garfmkel A. Wilson, A; Southall, D; Harper, R. 
(1992): 
 

o A ALTA FREQUÊNCIA: (0.18 – 0.4 Hz), componente a qual é síncrona com a respiração e é 
idêntica à RSA (R Spectral Analisys – Análise Espectral de R); 

 
o A BAIXA FREQUÊNCIA:  (0.04 – 0.15 Hz), esta componente é mediada pelos nervos do 

SNSimpático, cardíaco e vago. 
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Gráfico: HeartMath Research Centre, McCRATHY, Rollin (2001). Mostra a ligação entre o sistema 
nervoso o coração e o cérebro. O ramo simpático acelera a FC enquanto o parassimpático 
diminui. A VFC deve-se à interação entre dois ramos do SN e os sinais aferentes enviados a partir 
do coração para o cérebro (Rede de baroreceptores). 

 

 

 
 

Gráfico: HeartMath Research Centre, McCRATHY, Rollin (2001). Esta figura mostra o 
espectro de potência da forma de onda da VFC. A potência (eixo dos Y) em cada banda 
de frequências reflete a atividade dos diferentes ramos do sistema nervoso.  

 

 
Segundo o IHM, a análise Espectral de potência Reduz o sinal da VFC nos seus 
componentes constituintes de frequências e quantifica a potência relativa destes 
mesmos componentes: O espectro de potência divide-se em 3 gamas principais de 
frequências: 

  ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ 

  VLF LF HF 
  ▪ ▪ ▪ 
  (0.0033 a 0.04 Hz) (0.1 Hz) (0.15 a 0.4 Hz) 
  ▪ ▪ ▪ 
  Frequência extremamente Baixa Frequência baixa Frequências altas 
  ▪ ▪ ▪ 
  representa as É a banda dos baroreceptores Representa as alterações 
  Alterações mais lentas porque reflete o sinal de feedback rápidas na FC e deve-se 
  no Coração e é da pressão sanguínea enviado à atividade do SN 
  um índice da a partir do coração para o cérebro Parassimpático 
  ▪ ▪ ▪ 
  Atividade Simpática também altera a forma da onda da VFC Atividade Parassimpática 
   ▪ 
   É uma banda de frequência mais complexa 
   E pode refletir uma mistura da atividade 
   Simpática e parassimpática. 
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Resumindo, a análise da VFC (quer pela variável tempo ou pelas análises espectrais) são 

métodos não invasivos de avaliar o input vagal sobre o ritmo cardíaco. A medida da VFC tem-se 

tornado um parâmetro bastante estandardizado (Ver o relatório da Task Force da European Society of 

Cardiology, 1996). Contudo a avaliação da VFC não requer pessoas credenciadas em eletrofisiologia 

porque a recolha de informação tem sido simplificada por softwares cada vez mais bem concebidos 

que não são caros sendo apenas necessário alguns instrumentos - eletrocardiogramas (incorporados 

nos dispositivos), microprocessadores e software que efetue as análises Fourier. 
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2.3 – Team-Building: 
 

 

O que é o Team-Building? 

 

  

É uma filosofia de conceção de trabalho em grupo na qual os elementos de uma organização são 

entendidos como membros interdependentes de uma mesma “equipa”, em vez de unidades 

individuais e independentes num grupo, competindo entre si pela hegemonia ou supremacia em 

termos de domínio de competências individuais, prémios, cargos ou outras vantagens. Trata-se de 

uma atividade que abrange um vasto leque de possibilidades de exploração em contextos ou 

atividades físicas (Jogos de dinâmica de grupo; jogos cooperativos), ou outras, concebidas e propostas 

para melhorar a performance do trabalho em grupo e / equipa. Neste tipo de atividades, o objetivo 

não passa pela maestria das competências motoras inerentes ao jogo em si, sejam técnicas, táticas ou 

de desenvolvimento da aptidão física, mas utilizam-se estas atividades e jogos como um meio para 

explorar e ultrapassar as 5 disfunções de uma equipa/turma. O seu obetivo não é recreativo mas de 

desenvolvimento de competências de trabalho em grupo, relações inter-pessoais, inteligência 

emocional e liderança. 

 

 

Porquê adotar o Team-Building? 

 

Quais podem ser algumas das linhas orientadoras do trabalho neste âmbito: 

 

 

 Motivação do indivíduo, inspirando as suas representações e empenho no aperfeiçoamento 

pessoal; 

 Promover a autonomia, pela atribuição, reconhecimento e exigência das responsabilidades que 

podem ser assumidas pelos operacionais, na resolução dos problemas de organização das 

atividades; 

 A valorização da criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa dos vários elementos de 

uma organização; 

 A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva entre os indivíduos, 

associando-a à melhoria da qualidade das prestações, especialmente nas situações de 

competição entre equipas, e também ao clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e 

ao prazer proporcionado pelas atividades; 

 Promover a cooperação nas situações de trabalho de equipa e de organização de projetos, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional na atividade do 

grupo; 

 Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação da atividade do grupo, 

combinando com os companheiros decisões e tarefas, respeitando as exigências e possibilidades 

individuais e os objetivos da organização; 

 

 

O que se espera com esta estratégia? 
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Muitos líderes organizacionais, sentem uma profunda necessidade de trabalhar os valores no 

contexto da sua organização (Trata-se de um tema “Quente”). Esta necessidade de abordar os valores 

morais e a ética prende-se necessariamente com a importância do marketing social e da necessidade 

de relacionar a organização com uma imagem fiável, credível e responsável. O ambiente empresarial 

externo competitivo, ou as tensões internas entre operacionais, contaminam muitas vezes as ações de 

determinados profissionais que por vezes, agem em função das 5 disfunções. Este fenómeno assume 

uma dimensão social porém, a ação do “Coach” (lider da empresa) centra-se nos grupos que, na sua 

maioria, apresentam clara e inequivocamente as “5 disfunções de uma equipa” (Patrick Lencioni). 

Atualmente, uma das maires lacunas nas organizações, entre muitas outras, está relacionada com a 

sua demissão relativamente à Literacia Emocional que se traduz num ambiente relacional 

(interpessoal), entre todos os atores da organização, disfuncional. Obviamente que o défice no 

Quociente Emocional se traduz nas 5 disfunções do trabalho de grupo no seio da organização. A 

empresa vive uma “harmonia artificial” (eu diria uma des-harmonia camuflada e maquilhada pelas 

regras), e teme o conflito, vendo-o como algo negativo (procura-se um culpado), quando o conflito 

deve ser entendido e trabalhado de forma construtiva e utilizado para o desenvolvimento de relações 

e laços estruturados e duradouros. 

 

Investimos muito na técnica e tática de vendas porém, não investimos tanto ou quase nada nas 

competências emocionais|relacionais do trabalho em equipa. Os operacionais não aprendem a lidar 

com as suas reações emocionais, e dos outros, a compreendê-las, aceitá-las e sobretudo a 

compreender os seus medos que por vezes dificultam as suas intenções de vendas. 

 

O Team-Building facilita a oportunidade e contexto para se investir: 

 

 

 Na identificação e resolução de problemas investindo-se nas relações interpessoais; 

 Na construção de ambientes favoráveis ao sucesso individual e coletivo; 

 No desenvolvimento de uma identidade de grupo e num clima favorável à resolução de 

conflitos e consolidação de laços afetivos e empatia entre todos os elementos do grupo; 

 No trabalho cooperativo e não tanto competitivo embora promova uma consciência e cultura 

da competição saudável na observância d e valores morais construtivos transmitindo 

confiança e segurança; 

 Numa transição da moralidade centrada na obediência (pré-convencional) para uma outra 

centrada no contrato social e princípios universais de consciência (pós-convencional) referido 

por Kohlberg; 

 

 

Quais são as 5 disfunções do trabalho em grupo/equipa? 
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2.4 – Coaching: 
 

 

Coaching é um processo definido com um acordo entre o coach (profissional) e o coachee 

(cliente) para atingir a um objetivo desejado pelo cliente, onde o coach apoia o cliente na busca de 

realizar o objetivo, ou seja as diversas metas que somadas levam o coachee ao encontro ao seu desejo 

maior estabelecido dentro do processo de coaching. Isso é feito por intermédio de uma análise e 

identificação (perceber, reconhecer e superar), das crenças sabotadoras, dos pontos de maior 

fragilidade e, através de uma abordagem positiva, treino mental, irá plantar sementes nas áreas que 

entende deficitárias. 

 

Áreas de realização: 

 

 Relacionamentos; 

 Trabalho; 

 Sucesso; 

 Prosperidade; 

 O Corpo e Saúde.  

 

Categorias de Crenças: 

 

 Perda/Pesar. 

 Auto-estima. 

 Relações. 

 Poder Pessoal. 

 Espiritualidade. 

 Prosperidade. 

 Corpo/saúde. 
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Plano de ação: 

 

O Coach (treinador, numa tradução literal) atua encorajando, apoiando, mantendo a motivação 

e acompanhando a Ação e o Plano de Ação de seu Coachee, incentivando o seu crescimento, aumento 

de capacidades, habilidades, ação, consciência emocional (Inteligência Emocional), por meio de 

técnicas que melhorem a sua performance profissional e pessoal, tendo como foco o alcance de uma 

melhor qualidade de vida, visando a satisfação de objetivos desejado pelo Coachee. esta abordagem 

socorre-se da informação disponível tal como pensamentos, sentimentos, ideias ou informações 

oriundas da “Anatomia Emocional” que estão desorganizados ou não são conscientes, e poder 

organizá-los, transformando-as num objetivo desafiador e estruturado segundo um plano de ação 

coerente, possibilitando desta forma a concretização dos sonhos e desejos.   
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③ - PROGRAMA DE TREINO MENTAL (Quociente Mental): 

 

 

Psicologia da Felicidade: Positiva 

 

 A maior parte da sua história, a psicologia preocupou-se fundamentalmente com as aflições da 

mente humana, tal como acontece com a psicologia educativa e os problemas de aprendizagem e de 

comportamento: ansiedade, depressão, neurose, obsessão, paranóia e delírios. O objectivo dos 

terapeutas centrava-se prioritariamente em trazer os pacientes de volta dos seus estados negativos, 

estados de doença para estados normais neutrais ou, tal como afirma o psicólogo Martin Seligman da 

Universidade da Pensilvânia, “de um menos cinco para o zero”. Foi este psicólogo que partilhou uma 

nova visão enquanto presidente da APA (American Psycological Association), um novo objectivo para a 

psicologia. Sublinhou a necessidade de se compreender quais as condições que fazem os seres 

humanos florescer, como “passamos de um zero para um mais cinco”. 

 

 
  -5  0 + 5 

  ◄──────────────────────────────────────► 

  ↓  ↓ 

  Reino obscuro dos  Terra soalheira da 
  desequilíbrios Mentais  robustez mental e 
  dos problemas e desordens de  calorosa saúde 
  emocionais, dos  ▪  
  desequilíbrios comportamentais.  Martin Seligman 
  insucesso pessoal.  “Optimismo” 
    ▪ 
    Associado com boa  
    saúde física, 
    Menor depressão e  
    equilíbrio mental, 
    Longevidade e maior  
    felicidade. 

 

 

 Seligman estava a pensar em grande, ele pretendia persuadir um grande número de 

profissionais a explorar a região a norte do zero (0), para compreender o que fazia com que as pessoas 

se sentissem preenchidas e significativamente felizes e se envolvessem ativamente nas suas 

atividades. Creio que esta é uma questão fundamental para a família educativa face aos crescentes 

problemas que a assolam e a colocam na região (-5). Edward Diener, o Sr. Felicidade examinou o que 

fazia as pessoas sentirem-se satisfeitas com a vida. O psicólogo Húngaro Muhaly Csikszentmihalyi 

estuda os estados da mente feliz aos quais designa de “fluir” (flow), o sentimento de completo 

envolvimento numa atividade criativa e divertida familiar aos atletas, músicos, entusiastas dos vídeo-

jogos, e quase toda a gente que se “perca” numa perseguição e fruição de algo empolgante. Como 

estratégia para recrutar novos talentos para esta área de investigação, Seligman abordou a Fundação 

Templeton em Inglaterra a qual criou prémios lucrativos para a investigação na psicologia positiva. 

Como resultado, verificou-se uma explosão de investigação na felicidade, otimismo, emoções positivas 

e traços de carácter saudáveis. Contudo, parece que tarda em chegar ao campo da educação o 

resultado destes estudos e conclusões. A Educação concentra-se tanto em combater os desvios que a 

única coisa que consegue é o aumento do seu volume, intensidade e complexidade. 
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 Uma das maiores questões que move os investigadores da felicidade é saber o quanto é que a 

nossa felicidade está sob o nosso controlo. O investigador da Universidade do Minesota, David Lykken 

publicou um artigo científico no qual procurava o papel dos genes na determinação do sentido 

individual da satisfação na vida. Concluiu que 50% da nossa satisfação com a vida advém da 

programação genética. Ao contrário deste determinismo genético, os nossos genes obedecem à nossa 

programação mental e, como tal podemos afirmar que a satisfação com a vida depende 50% das 

nossas crenças. Na verdade depende muito mais do que 50%. Lykken descobriu que fatores 

circunstanciais tais como o salário, estatuto marital, religião e educação contribuem com cerca de 8% 

para o nosso bem-estar geral. Porém, também as nossas opções na vida são determinadas pelas 

nossas profundas crenças, logo estes 8% dependem também dos nossos construtos mentais artificiais 

auto-impostos.  

 

 O movimento da psicologia positiva mostra como nós podemos elevar os nossos níveis de 

felicidade. Tal envolve o trabalho em três componentes da felicidade: 

 

 1.º obter mais prazer da vida (saborear as experiências sensoriais, o ser e o estar, o brincar, o 

deleite, a fruição, “carpe diem”); 

 2.º tornar-se mais envolvido naquilo que sentimos ser mais significativo para nós; 

 3.º encontrar formas de tornar a vida mais significativa.  

 

 

Sonja Lyubomirsky, uma psicóloga da Universidade da Califórnia estuda diferentes 

intensificadores da felicidade. Ela concluiu que investir tempo para contar conscientemente as suas 

bênçãos uma vez por semana (atitude de gratidão), escrevendo-as num “diário da gratidão”, aumenta 

significativamente a satisfação geral para com a vida durante um período de seis semanas, enquanto o 

grupo de controlo que não obteve os mesmos ganhos.  

 

1. Os exercícios de gratidão podem fazer muito mais do que simplesmente elevar a moral ou a 

disposição. O psicólogo David Emmons da Universidade da Califórnia mostra que tal atitude 

promove uma melhoria da saúde física, eleva os níveis de energia e alivia a dor e a fadiga.  

2. Outro intensificador da felicidade é a prática de atos de altruísmo ou bondade. A realização de 

cinco ações por semana, especialmente se forem realizados no mesmo dia, mostram uma 

intensificação dos valores mensurados.  

3. Outro intensificador de felicidade é aquele em que o indivíduo, no final do dia anota três coisas 

que correram bem e a razão pelo qual assim foi, “três bênçãos”. As pessoas tornam-se menos 

deprimidas e melhoram o seu estado de três a seis meses depois. A maior recomendação de 

Seligman para uma felicidade duradoura. 

 

 

 

 

 

 

 
 ──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 OITO PASSOS NO SENTIDO DE UMA VIDA MAIS SATISFATÓRIA: 
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 Investigação de Sonja Lyubomirsky, baseada em investigações próprias e de outros: 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────── 

1. Saborear as alegrias da vida e obter mais prazer e satisfação da mesma (fruir a vida, valorizar os aspetos 

positivos); Contar as bênçãos; 

2. Encontrar objetivos intrínsecos que façam sentir preenchido interiormente e praticar atos de bondade; 

Envolver-se em atividades nobres, que deem mais significado à vida e intensifiquem a sensação geral de 

bem-estar; 

3. Saborear as alegrias da vida e os pequenos grandes momentos;  

4. Agradecer a um mentor: exprimir o apreço por alguém que nos tenha auxiliado num momento 

determinante da nossa vida; 

5. Aprender a perdoar; 

6. Investir tempo e energia com os amigos e a família; 

7. Cuidar do nosso corpo; 

8. Desenvolver estratégias para lidar com o stresse 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

Psicologia do Sucesso: 
 

Treino do Motor Visual: O poder da visualização e a “ciência do sucesso”: 

 

 O Dr. Denis Waitley autor de vários livros incluindo “the psychology of winning”, pegou no 

programa de visualização dos astronautas da NASA, envolvidos no programa Apollo, com quem 

trabalhou e aplicou-o em atletas olímpicos na década de 80 e 90. O programa foi designado por “visual 

motor rehearsal” (treino do motor visual). Para analisar os dados ligou os atletas a equipamento de 

biofeedback sofisticado (EMG, ECG, EEG) e pediu-lhes que corressem a prova nas suas mentes 

(visualização), tal como o fariam na pista. Descobriu que os músculos eram desencadeados na mesma 

sequência independentemente se realizavam a prova na pista ou apenas nas suas mentes. Na verdade 

a mente não consegue distinguir se estamos mesmo a fazer algo ou é apenas uma visualização da 

nossa mente. Ele afirmou que, “se o atingimos com a mente também o conseguimos com o corpo”. O 

Dr. Denis Waitley afirma que “when you visualize, you materialize” (quando o visualizamos nós 

materializamos). 

 De facto, é importante implementar junto daqueles que procuram um programa de saúde e 

bem-estar nos ginásios, academias, clubes de saúde ou nos clubes desportivos e empresas, programas 

de visualização e/ou meditação para contornar os mecanismos de ruido interno (todas as crenças 

subconscientes que bloqueiam o sucesso e os objetivos). 

 Numa entrevista concedida à revista Muscle Media de dezembro de 2000, Denis Waitley, um 

dos mais respeitados consultores do mundo de empresários de empresas multinacionais, astronautas 

da NASA e campeões olímpico, ex. presidente do comité do conselho olímpico de medicina desportiva 

dos Estados Unidos no campo da psicologia, efetuou algumas considerações sobre assuntos e técnicas 

relacionadas com o início de um programa de exercício e nutrição com sucesso e o desenvolvimento 

da confiança e a concentração necessária para alcançar os desafios e objetivos a longo prazo. Ele 

afirmou que a vida em si é um hábito. Se queremos substituir um hábito pouco saudável por outros 

salutares, temos que compreender que tudo o que fazemos aprendemos por observação, imitação, 
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praticando e internalizando. Assim, a melhor coisa é procurar um mentor, treinador ou associado 

porque por vezes é difícil promover modificações significativas sozinho. Essa associação não deve ser 

feita com alguém que tenha o mesmo problema, mas com alguém que tenha um objetivo similar. O 

“treinador” (Coach) deve ensinar o “swing” correto e para tal teremos que o praticar durante pelo 

menos 1 ano para que ele se fique profundamente enraizado e se torne num novo hábito, mais 

saudável obviamente. O novo padrão de comportamento pode ser adquirido com trabalho e 

persistência em 3 semanas, mas só se tornará num reflexo se o trabalharmos constantemente durante 

um longo período de tempo. Este tipo de aprendizagem profunda leva o seu tempo. Enquanto 

professores ou monitores de um aderente a um programa de promoção da saúde, não seria sensato 

fazer a pessoa acreditar que este tipo de resultados acontecem instantaneamente, mas no entanto 

devem encorajar todos os pequenos ganhos feitos e a concretização das metas intermédias. É desta 

forma que os programas de fitness funcionam e é desta forma que funciona a auto-estima: obtendo 

reforços pelo sucesso, sentir-se bem co o sucesso e reaferindo os objetivos. Assim, o mais importante 

é perseguir metas intermédias ou conquistas intermédias em vez de tentar concretizar o objetivo final 

num curto espaço de tempo.  

 Quer estejamos a participar num programa de fitness ou sejamos um atleta de topo, é 

importante escolher o contexto o qual garanta estimulação positiva e evitar os contextos negativos. 

Conversas, mensagens, pensamentos e contextos negativos reforçam a baixa auto-estima e a imagem 

corporal negativa. Os noticiários constituem uma das grandes e atuais fontes de informação negativa 

da qual nos devemos abstrair e procurar manter-nos num ambiente de reforços positivos. Existem 

muitas distrações com as quais teremos que lidar de forma perseverante e confiante. 

 Algumas pessoas poderão afirmar que as rotinas podem ser monótonas, no entanto podem ser 

boas se forem saudáveis e deixará de o ser se for utilizada como um escape ou fuga relativamente a 

frustrações. As melhores rotinas são aquelas que são boas para o sujeito praticante.  

 Denis Waitley afirma que a coisa mais excitante que aprendeu com as pessoas é que elas fazem 

o que querem em vez daquilo que necessitam. Assim, se necessitamos de perder peso, se precisamos 

de ficar em forma, se precisamos de emagrecer, temos um problema. Porém, se queremos ficar em 

forma, se queremos ser magros, se queremos ser felizes, então torna-se divertido realizar o tipo de 

exercícios que escolhemos. A chave para o sucesso é descobrir aquilo que nos faz “fluir”, “vibrar”. 

Fazer aquilo que se gosta é a chave e depois escolher a melhor metodologia de organização das cargas. 

O sucesso é alcançado por aqueles com grandes ideias, persistência e criatividade. O mesmo se passa 

com um programa de fitness. 

 

 Este processo ou mini-curso seria composto por 5 lições como exemplo:  

 
1. LIÇÃO 1: resistência;  

2. LIÇÃO 2: mente subconsciente;  

3. LIÇÃO 3: consistência;  

4. LIÇÃO 4: maestria da nossa atenção; 

5. LIÇÃO 5: associação de sentimentos fortes; 
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LIÇÃO TEMA OBJETIVO/CONTEÚDO 

1 RESISTÊNCIA Um dos maiores obstáculos que encontramos no caminho dos nossos objetivos é a 
resistência. A resistência corresponde a toda e qualquer crença limitadora que bloqueia o 
caminho do sucesso que desejamos conscientemente. Pode ser uma forma de 
pensamento, uma perceção ou mesmo um sentimento que cria resistência em nós no 
sentido do nosso caminho. As crenças limitadoras podem surgir numa variedade de 
formas incluindo: conversa interior negativa; pensamentos de auto-sabotagem; emoções 
negativas fortes. 

A “pequena voz na nossa cabeça” é uma forma de resistência a qual nos diz aquilo que 
podemos ou não alcançar. Isto pode e constitui de facto um grande problema para 
aqueles que querem explorar fora da zona de conforto (para lá da consonância cognitiva), 
“fora da caixa”. Quanto mais escutamos essa voz interior inquisidora tanto mais distantes 
ficamos do sucesso. 

2 MENTE 
SUBCONSCIENTE 

A nossa mente subconsciente é um armazém de informação. Toda e qualquer informação 
que ali seja depositada, a mente subconsciente grava e aciona-a. E se não mudarmos o 
guião, nada mudará. A resistência manifesta-se como medo, ansiedade, preocupação, 
etc… O nosso subconsciente ajuda-nos a regular a respiração, a manter o batimento 
cardíaco, determina o nosso nível de felicidade; mas ele também é responsável pela 
maior parte dos nossos comportamentos, armazena pensamentos e emoções negativas, 
corresponde à parte reptiliana associada ao medo, permite-nos sentir ansiedade quando 
algo não está bem e percebe este momento com base nas nossas experiências passadas. 
Estar doente tem mais a ver com os guiões mentais do que com fatores externos. Por 
outras palavras, os guiões mentais e crenças limitadoras na nossa mente subconsciente 
que constituem as forças subjacente que fazem melhorar ou piorar a saúde. Se 
mudarmos o guião, mudaremos tudo. Se não mudarmos o guião, nada mudará. 

Visualização: os pensamentos são o ponto de começo para todos os nossos resultados. 
Iniciamos com pequenos passos de forma a mudar esses guiões “profundamente 
enterrados” na mente subconscientes. Candace pert afirma que o nosso corpo é a nossa 
Mente subconsciente e por isso a mente subconsciente está mais acessível do que 
imaginámos. Para perceber a sua linguagem basta compreender a linguagem da 
anatomia emocional, a linguagem dos sinais e sintomas interpretando a sua função 
simbólica. 

3 CONSISTÊNCIA Introduzir o hábito de visualizar diariamente mesmo por um tempo mínimo de 5 minutos 
pode ter um profundo impacto e efeito na nossa vida. Ao iniciar um programa de 
exercício e saúde o indivíduo assume um compromisso com ele próprio e decide desde 
aquele momento que se compromete a praticar a visualização para criar a vida que 
deseja. Os ginásios, academias, clubes de saúde, clubes desportivos e empresas podem-
se na verdade tornar em centros ou incubadoras de felicidade a um nível jamais 
entendido se associar o exercício físico com o poder da mente na unidade mente-corpo. 
Esta prática ajudará a semear novos pensamentos e reescrever os guiões mentais e, ao 
fazê-lo diariamente com consistências, estas novas sementes de pensamwntos positivos 
e amorosos trarão os seus frutos ou grandes oportunidades de sucesso e prosperidade. 

Obviamente que no início a mente subconsciente vai resistir e não se deve ao facto de 
estarmos a fazer mal, não termos adotado a melhor estratégia, pelo facto de não sermos 
suficientemente inteligentes ou não sermos suficientemente bons ou merecedores. Esta 
resistência é normal e estes pensamentos traduzem isso mesmo, o hábito, o 
conservadorismo e o apego ao que conhecemos. Esta resistência manifesta-se como 
medo, ansiedade, preocupação, dúvida… Temos apenas que ser persistentes e acreditar 
no poder da mente… Quanto mais energia e consistência colocarmos nestes novos 
padrões de pensamento positivos tanto maior o número de peptídeos que mimetizam 
emoções positivas e maior o n.º de recetores celulares que irão adotar novos 
comportamentos que traduzem essa vontade de regeneração. Como o corpo se renova 
totalmente no final de meses ou anos, teremos um corpo inteiramente novo e saúdável 
que traduz essa vontade interior. 
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LIÇÃO TEMA OBJETIVO/CONTEÚDO 

4 MAESTRIA DA 
NOSSA 

ATENÇÃO 

A nossa mente tende a divagar e flutua de pensamento em pensamento de forma 
aleatória ao longo do dia sem considerar aquilo que é mais ou menos importante para os 
nossos objetivos. É como um macaco que salta de galho em galho que precisa de amor e 
atenção e, dessa forma fará tudo o que lhe sugerirmos. A mente precisa de ser orientada, 
liderada caso contrário ela tende a liderar-nos. Para dominar a nossa vida devemos 
assumir a maestria da nossa atenção.  

Podemos tentar o seguinte exercício: veja por quanto tempo consegue reter a imagem do 
número 5 na nossa mente com os olhos fechados? Se formos honestos, descobriremos 
que não conseguimos suster a imagem por mais de 3 segundos porque a mente gosta de 
vaguear. Esta deriva de um pensamento para outro é a principal razão que no sleva a 
creditar que nunca temos tempo suficiente. Não se trata de não termos tempo para 
cumprir o programa de exercícios ou a visualização por 5 minutos diários, apenas se deve 
ao facto de não termos aprendido a concentrar e gerir a sua atenção. Se aprendermos a 
gerir a nossa atenção tornar-nos-emos mais produtivos e mais concentrados. 

Podemos tentar o seguinte EXERCÍCIO DE RESPIRAÇÃO para ajudar a nos tornarmos mais 
centrados na nossa atenção (aquietar a nossa mente). Quanto mais ativamente focarmos 
a nossa atenção, tornar-nos-emos criadores muito mais poderosos e intencionais. 

5 ASSOCIAÇÃO DE 
SENTIMENTOS 

FORTES 

Devemos carregar a nossas visualização com fortes sentimentos positivos. Os nossos 
pensamentos e sentimentos trabalham em conjunto como parte do processo criativo. 
Devemos visualizar enquanto sonhadores ou observadores? Ambos os métodos são úteis 
por diferentes razões – mas se usarmos o método inadequado no momento 
desadequado, podemos esperar sentados antes que algo aconteça. 

Diferença entre ambos: 

Sonhador: 1.ª pessoa – olhamos através dos nossos olhos num estado associado. Neste 
caso estamos de facto no sonho, construindo-o, vivendo-o, sentindo-o; 

Observador: 3ª pessoa – tornamo-nos expectadores do cenário num estado dissociado. 
Neste caso tornamo-nos no observador que observa o sonhador a sonhar. 

A visualização enquanto sonhador (1.ª pessoa), desencadeia fortes emoções na nossa 
mente subconsciente e é a forma preferida para visualizar. Este processo traz resultados 
mais rápidos. 

No estado de sonho podemos de desenvolver sentimentos positivos com a nossa 
visualização , olhando através dos nossos olhos. Quanto mais vezes criarmos fortes 
sentimentos das coisas que desejamos, tanto mais frequentemente estaremos a imprimir 
novos pensamentos na nossa mente subconsciente. Essa é a chave do efeito de 
visualização. E quando visualizamos devemos sempre retratar o resultado final, como se 
já tivesse acontecido. 
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3.2 Recursos Temporais – Cronograma ( o tempo é o elemento principal em toda a planificação | 

situar no tempo as tarefas a realizar): 

 

3.2.1 Atribuição de recursos a cada tarefa e estabelecem-se prazos de execução temporal 

(calendário): 

 

Gráfico de Gantt: 

 O objetivo do gráfico de gantt é ilustrar o avanço de diferentes etapas de um projeto; 

 Ser aplicado em diversas situações e ajuda a organizar visualmente as tarefas e cronogramas que devem ser 

cumpridos. 

TAREFAS SIGLAS 
Data de 

Início 

Tempo de 
duração 

das 
atividades 

Data de Fim 

Reunião de Apresentação do Projeto à Administração RAPA 05-set-14 1 06-set-14 

Reuniões de preparação da Equipa de Recursos Humanos RPERH 08-set-14 5 13-set-14 

Reuniões de Preparação Logistica (Aquisição de Equipamento Afeto 
ao Projeto e aluguer de espaços de actividade física) 

RPL 08-set-14 15 23-set-14 

Reunião Geral de Apresentação do Projecto aos Trabalhadores. RGAPT 25-set-14 1 26-set-14 

Inscrições para o Programa de Exercício Físico IPEF 29-set-14 4 03-out-14 

Constituição de Grupos de trabalho Prático CGTP 06-out-14 4 10-out-14 

Preparação das avaliações PA 13-out-14 4 17-out-14 

Avaliação da Aptidão Física AAF 20-out-14 10 30-out-14 

Avaliação Clínica AC 20-out-14  20-out-14 

Aplicação de Questionários 

1. Aplicação do questionário Stress e Burnout (Maslash Burnout Inventory 
MBI); 

2. Aplicação do questionário de Comportamento de Confiança 
(Behavioral Trust Inventory BTI) 

3. Aplicação do questionário de Inteligência Emocional; 

4. Aplicação do questionário SINAIS VITAIS; 

AQ 
 
MBI 
BTI 
IE 
SV 

20-out-14 10 30-out-14 

Processamento dos dados estatísticos dos questionários PDEQ 20-out-14 10 30-out-14 

Programa de “Treino Físico” PTF 27-out-14 260 14-jul-15 

Programa de “Treino Mental” PTM 27-out-14 260 14-jul-15 

Programa de “Treino Emocional” PTE 27-out-14 260 14-jul-15 

Encontros Team-Building | Jogos Cooperativos (Fim de Semana) ETB 01-mar-15 1 02-mar-15 

Troféu Desafio   TD 12-abr-15 1 13-abr-15 

Avaliação final da Aptidão Física AFAF 01-jun-15 10 11-jun-15 

Avaliação Clínica Final ACF 01-jun-15 10 11-jun-15 

Aplicação Final dos Questionários: 

1. Aplicação do questionário Stress e Burnout (Maslash Burnout Inventory 
MBI); 

2. Aplicação do questionário de Comportamento de Confiança 
(Behavioral Trust Inventory BTI) 

3. Aplicação do questionário de Inteligência Emocional; 
4. Aplicação do questionário SINAIS VITAIS; 

AFQ 
 
MBI 
BTI 
IE 
SV 

01-jun-15 10 11-jun-15 

Processamento dos dados estatísticos dos questionários – 
COMPARAÇÃO e CORRELAÇÃO de dados iniciais e finais. 

PDEQ 14-jun-15 10 24-jun-15 

Apresentação dos resultados à Administração da Empresa ARAE 01-jul-15 2 03-jul-15 

Balanço Final e propostas para o próximo ano. BF 04-jul-15 2 06-jul-15 



 

CRONOGRAMA: Gráfico de Gantt. 
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Data de Início Tempo de duração das atividades
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3.3 Recursos Humanos - Seleção do Staff: Técnicos envolvidos no projeto; 

 

Recursos Humanos: 

 

1. Gestor do Projeto: 

a. Habilitações: Mestrado em Exercício Físico e Saúde 

b. Competências: 

i. Conceber; 

ii. Planear; 

iii. Desenvolver; 

iv. Supervisionar; 

v. Preparar a Equipa Técnica (Formação) 

vi. Coordenar; 

vii. Processar Informação; 

viii. Gerir equipas de trabalho; 

ix. Processamento estatístico de dados. 

2. Médico: 

a. Habilitações: 

i. Licenciatura em medicina; 

b. Competências: 

i. Avaliação Clínica; 

3. Sociólogo: 

a. Habilitações: 

i. Licenciatura em Sociologia; 

b. Competências: 

i. Acompanhar o projeto; 

ii. Reunir com a equipa do projeto; 

iii. Partilhar informação da empresa necessária; 

iv. Articular o projeto com os restantes departamentos conjuntamente 

com o Gestor do projeto; 

4. Técnico do Exercício Físico: 

a. Habilitações: 

i. Licenciatura em Educação Física e Desporto ou em Fitness; 

b. Competências: 

i. Implementar e Operacionalizar o Projeto; 

ii. Acompanhar as classes de Treino Físico | Mental e Emocional; 

iii. Avaliação da Aptidão Física; 

iv. Aplicação de questionários (recolha de informação) 

v. Elaboração de relatórios; 
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3.3.1 Indivíduos (operacionais), envolvidos no PPSLT (população alvo – Universo); 

 

 

3.4 Recursos Materiais: 

 

 

3.4.1 Instalações necessárias a afetar ao programa; 

 

 

3.4.2 Equipamentos de avaliação fisiológica; 

 

 

3.4.3 Equipamentos de avaliação clínica; 

 

 

3.4.4 Equipamentos de atividade física; 

 

 

3.4.5 Equipamentos de Biofeedback; 

 

 

 

 

3.5 Logística: 

 

 

3.5.1 Equipamento informático; 

 

 

 

3.5.2 Equipamento de escritório; 

 

 

3.5.3 Outros materiais, equipamentos e processos. 

 

 

3.6 Recursos Financeiros: 

 

 

3.6.1 Custo total do projeto  

 

 

3.6.2 Natureza dos Recursos; 
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3.6.3 Quantidade de Recursos; 

 

 

3.6.4 Tempo de utilização dos recursos. 
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FASE III. 
 

4 Implementação e tomadas de decisão: 

 

 

 

4.1 Ativação e aplicação do projeto. 

 

 

 

4.2 Promoção e Marketing (interno e externo). 

 

 

 

4.3 Operações e administração. 
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FASE IV. 
 

5 Avaliação do Projeto: 

 

 

 

5.1 Controlo dos resultados. 

 

 

5.2 Análise longitudinal dos resultados. 

 

 

5.3 Interpretação dos resultados. 

 

 

5.4 Comunicação dos resultados. 
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Orçamento previsional: 
 

 

RÚBRICAS SIGLAS VALOR 
PREVISIONAL 

MESES VALOR 
TOTAL 

Recursos Humanos 

1. Gestor do Projeto – PSB-ELT (Programa de Saúde e Bem-Estar 
Local de Trabalho) 

2. Técnico do Exercício Físico. 

 

GP 

TEF 

  

12 

12 

 

Locação de Espaços (Pavilhão Desportivo) LE  10  

Logística Team-Building LTB  1  

Logística Troféu Desafio LTD  1  

Logística Passeios Pedestres (Serra de Aires e Candeeiros) LPP-PNSAC  1  

Logística Vela em São Martinho do Porto. LVSMP  1  

Logística Kayak em São Martinho do Porto LKSMP  1  

Equipamento Biofeedback EBFB  1  

Equipamento Desportivo ED  1  

Outro Equipamento OE  1  

TOTAL     

Os valores previsionais não se baseiam em dados concretos, trata-se apenas de um valor hipotético e especulativo, 

uma vez que o cálculo de um orçamento depende de vários fatores que não estão a ser equacionados. 
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