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- Síntese -

Nota previa__________________
A presente síntese é elaborada sem pressupostos de cumprimento de regras científicas, que 
estando na organização global do trabalho, são neste resumo inseridas tendo um perspectiva 
direccionada para o objectivo a que se propõe e de análise social.

A- Introdução_________________
Num trajecto que se pretendia ser um estudo de uma realidade que se precipitava entre a 
necessidade de criação de condições pessoais de desenvolvimento da actividade laboral, uma 
efusiva mostra de uma eventual pílula milagrosa ("novos" espaços de trabalho  e organização de 1

tempo de realização de actividade laboral, a seguir denomina-as como "novas" metodologias de 
trabalho), para aquilo que parecia e ainda parece ser uma condição indispensável para se ser 
considerado pessoa integrante da sociedade actua, o empreendedorismo, acabei por ser 
confrontado com o levantar de cortinas e constatação de imensas surpresas face àquilo que era a 
suposição inicial.

Partiu-se para esta primeira etapa de um estudo mais amplo sobre "Gerações, Organização do 
Trabalho, Qualidade de Vida e Bem-Estar", tendo por base teórica um conjunto de modelos 
baseados em perspectivas económicas, tendo em consideração a rentabilidade, a possibilidade 
de se ser mais produtivo, a eventual melhor possibilidade de adequação do espaço trabalho/
família, e ainda as exigências sociais de cumprimento

A opção pela elaboração desta fase do trabalho, deveu-se a questões de se ter sentido uma 
exigência social, muito motivada pelas discussões provocadas pela situação francesa de 
possibilitar a recusa de contacto fora do horário laboral, ainda o facto de a Espanha estar a pensar 
seguir o mesmo diapasão e em Portugal haver o início desta discussão, associada ao facto de se 
pensar que os dados recolhidos poderiam ajudar a melhor enquadrar esta realidade.

Urge não diabolizar as novas tecnologias que temos à nossa disposição, mas acredita-se, com 
base nos estudos comportamentais entretanto elaborados e publicados em revistas nacionais e 
internacionais de cariz científico, que a sua utilização, atendendo aos indicadores sociais e de 
saúde que vamos podendo observar, deverá ser tida em consideração e numa perspectiva 
temporal muito curta.

Espera-se poder contribuir não para destruir nada, mas sim para contribuir numa discussão 
responsável que parece andar a ser adiada e assumindo atributos falaciosos de felicidade, 
quando confrontados com os constructos teóricos defendidos pelas correntes existencialistas, da 
felicidade e ainda dos da qualidade de vida e bem estar, e ainda dos modelos económicos mais 
actuais.

B- Amostra___________________
Com uma amostra, recolhida de forma estratificada, considerando os dados provenientes da 
Pordata e que permitem sectorizar a população, dando-nos um enquadramento representativo, o 
estudo conta com:

N= 10.463 entrevistados de um total global de 62.951 inquiridos (Desde 2008 a 2016)

 Entende-se por “Novos espaços de trabalho”, todos os contextos inseridos em sistemas de co-working, com utilização 1

ou não de escritórios virtuais, que não cumprem os formalismo tradicionais que a nossa cultura ainda atribui de forma 
global, mas assentuam-se mais na organização de tempos e tarefas sustentados na utilização de novas tecnologias 
como fonte fundamental na base do exercício de trabalho.



Grupos etários
Geração BabyBoomers- 6%
Geração X- 22%
Geração Y- 48%
Geração Millennium- 24%

Áreas de ocupação
(1) Saúde- 16%
(2) Educação - 28%
(3) Serviços - 41%
(4) Indiferenciados - 5%

Trabalhadores por turnos
Sim - 38% do total
Não - 72% do total

Metodologia de trabalho
Profissionais que adoptam
 "novas metodologia de trabalho"- 24% do total

 "novas metodologias de trabalho" por opção própria - 13% do total
 "novas metodologias de trabalho" por imposição da função - 11% do total

 Metodologias de trabalho tradicional - 76%

C- Reflexões finais_____________

Considerando as ilacções fundamentais nesta fase, verifica-se:

a. Uma associação positiva e significativa entre a utilização de meios de comunicação e o 
desenvolvimento de quadros de stress, com especial ênfase para os designados "smart 
phones", com uma capacidade preditiva de 79,2%

b. Uma associação positiva e significativa, independente da faixa etária e do tipo de funções 
exercidas, bem como da área de ocupação, entre desordens emocionais e a não existência de 
um horário de trabalho que permita a diferenciação entre os interfaces trabalho/Familia 
(Capacidade preditiva de 64%)

c. Diferença estatisticamente significativa entre os diferentes grupos etários, a organização do 
trabalho e a qualidade de vida e bem estar, sendo que a denominada Geração Millennium é a 
que mais parece estar adequada a estas “novas” realidades, a Geração denominado como X a 
que se apresenta com pior capacidade de adaptabilidade e a geração dos BabyBoomers, 
onde não se verificam dados de muita relevância quando confrontados com outros grupos. 
Mesmo assim, na geração millennium, supostamente melhor adaptados às mudanças 
estruturais do mercado de trabalho, vêem-se envolvidos em formas de organização do seu dia 
a dia que têm uma capacidade preditiva de baixa qualidade de vida e bem estar em 72%.

d. As restantes faixas etárias, e ainda o que concerne à qualidade de vida e bem estar, 
apresentam um comprometimento desta com uma capacidade preditiva de 82% quando 
considerada a questão da introdução de novas metodologias de trabalho.

Uma vez mais reiterando que não é pretensão a diabolizacao das novas tecnologias de 
comunicação, nem tão pouco as "novas" formas de trabalho, no presente estudo, e ainda nestes 
dados preliminares, a questão que se levanta e será alvo do próximo enquadramento, relaciona-
se com o partir da constatação globalizante que está a ser feita sobre as questões relativas a 
felicidade e sentimento de realização, enquadrando esta mesma realidade naquilo que os 
presentes dados deixam como indicadores e que de forma concreta nos levantam a questão de 
poder existir, por parte das várias gerações inseridas no mercado de trabalho, a opção por um mal 
menor.



Partindo deste pressuposto, e para poder ainda nesta fase ter uma atitude construtiva, testaram-
se vários modelos de intervenção, tendo em consideração as variáveis que se assumiram como 
fundamentais na contribuição para uma menor qualidade de vida e para o incremento de falta de 
saúde mental e consequente baixa de produtividade, procedendo-se a programas de gestão dos 
espaços família/amigos e trabalho, limitando a intersecção destes.

A conclusão que se pode tirar é a de que existindo aquilo que poderemos nesta altura chamar 
uma maior disciplina de utilização dos meios comunicacionais e de contacto, facilitadores do 
aumento das zonas cinzentas (de intersecção) destes espaços, a capacidade preditiva do 
aumento da percepção de qualidade de vida e bem estar, bem como da diminuição das 
perturbações emocionais, stress e burnout é de 74%, o aumento do engagement de 69% e da 
produtividade de 49%.

Ainda se pode referir que:

Uma última nota nestes dados preliminares, dá-nos indicadores sobre uma realidade que parece 
ter de ser motivo agora de ser testada em modelos económicos mais minuciosos. O gasto em 
consequências relacionadas com a saúde e que são assumidamente relacionadas como 
consequentes do trabalho  (baixas médicas, doenças do foro mental, doenças músculo-
esqueléticas, doenças gástricas e cardiacas), associadas a gastos adicionais pela necessidade de 
substituições e encontrar soluções para os trabalhadores que faltam e/ou tarefas que não são 
correctamente elaboradas, mostra-se, para já, mais que suficiente para o investimento em mais 
colaboradores, consequente redução e adequação de tempos.

Somente em género de finalização desta sintese e ciente de este ser um primeiro passo que 
terminará ainda no 1º semestre de 2017, reitero que estamos perante um imenso desafio 
global e jamais uma fatalidade.


