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Objectivos

● Conhecer as necessidades da Escola; 

● Propor medidas de intervenção; 

● Melhorar o desempenho dos trabalhadores e das 

equipas; 

● Promover a saúde física e psicológica dos trabalhadores.



Processo

• Assinatura Protocolo OPP-
IST e formação da CARP-T;

• Informação e Sensibilização;

• Aplicação do COPSOQ-II; 

• Análise dos dados;

• Devolução de resultados aos 
Órgãos de Gestão e aos 
trabalhadores;

• Acompanhamento da 
implementação das medidas.



Resultados

• 738 trabalhadores avaliados

• Divisão dos trabalhadores em 20 grupos de serviços

• 499 respostas ao COPSOQ-II (versão média - 87 perguntas, 7 

dimensões, 28 sub-escalas)

• Taxa de resposta de 68%

• 14 medidas aprovadas pelo CG e 5 medidas prioritárias já 

implementadas
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Avaliação e Monitorização

• Diretrizes e Boas práticas de Avaliação de RPS

• Utilização de um instrumento validado - COPSOQ II

• Protocolo com a OPP para utilização do instrumento e 

capacitação da equipa Técnica

• Avaliação de RPS como um processo contínuo e evolutivo



Carácter Inovador

• Avaliação pioneira no contexto de uma IES de grande dimensão

•Projeto impulsionado por trabalhadores 

•Enquadrado por equipa multidisciplinar (CARP)

•Conduzido por equipa técnica especializada (CARP-T)

•Projeto apoiado por uma Gestão preocupada com o bem-estar e 

saúde ocupacional dos seus trabalhadores



Próximos Passos

● Diversificação de formatos de 

avaliação (entrevistas, focus

group) e intervenção com o 

apoio da Faculdade de 

Psicologia

● Intervir ao nível da prevenção 

primária (CARP-T)

Assinatura do Protocolo com a Faculdade de 

Psicologia da Ulisboa



Próximos Passos (cont.)

● Dar continuidade ao trabalho através da contratação de

Psicólogo do Trabalho e das Organizações

● Fomentar o envolvimento da DRH e de outros Serviços

responsáveis pela aplicação das medidas identificadas

● Replicar avaliação para carreiras docentes e de investigação



Próximos Passos (cont.)

● Fazer nova aplicação do 

COPSOQ-II pós pandemia (e 

pós intervenção da equipa 

externa)

● Candidatura do Técnico ao 

prémio Healthy Workplaces

Prémio Boas Práticas pela Ordem dos Psicólogos 

Portugueses
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