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KILKENNY ACOLHE 0 go CONGRESSO

0 8° Congresso do ENOS- European Network of Occupational Social Work decmreu
na Irlanda de 15 a 17 de Setembro de 1999, reunindo cerea de 50 participantes dos varies
paises membros. Kilkenny, uma pequena e tranquila cidade medieval, proporcionou o
debate do stress profissional, problematica muito actual que foi enquadrada no contexto
sociaJ da mudanc;a organizacional acelerada, colocando novos desafios anossa pratica
profissional.
Estes encontros, de periodicidade bi-anual, constituem a mais significativa realizac;ao
da rede europeia de Assistentes Sociais de empresa criada em 1990, que assim possibilita
a troca de expe1iencias e pniticas entre tecnicos de contextos organizacionais diferentes
ao nfvel das diversas empresas e paises representados. A ENOS Portugal esteve presente
atraves de urn grupo de 7 colegas. Do programa, destacamos algumas das comunicac;oes
apresentadas.
A conferencia de abettura, sob o tema "A promoc;ao da saude no local de trabalho", foi
proferida pelo Director dos Servic;os de Medicina do Trabalho do Ministerio da Saude da
Irlanda, que apresentou o sistema irlandes nas suas bases hist6ricas e no quadro das
directivas comunitarias na matetia. Sublinhando a importancia dada pelo govemo Irlandes
aproblematica, referiu o trabalho desenvolvido pela Fundac;ao Europeia para a melhoria
das condic;oes de vida e do trabalho, corn sede em Dublin. A sua comunicac;ao pos em
evidencia a consciencializac;ao crescente da necessidade de prevenc;ao dos riscos de
ordem psicossocial, os quais, no seu entender, "serao os riscos de saude do trabalho mais
importantes no seculo XXI'\ comparativamente corn os riscos cl£1ssicos considerados na
legislac;ao (fisicos- biol6gicos- ergon6micos). Lamentando que, em muitos casos, mais
"bullying" (conceito de que nao encontramos traduc;ao para portugues mas que eentre
nao e feito alem de "forma~oes em gestao do stress", aquela autoridade irlandesa afmnou
que o seu ministerio "desencoraja,, este tipo de intervenc;ao, procurando estimular as
empresas a resolverem previamente os problemas de organiza~ao do trabalho.
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Registamos uma referencia impm1ante aos projectos na area do "harassment" ou tanto
descrito como "conduta agressiva repetida, verbal ou velada, psicol6gica ou fisica,
cometida por urn indivfduo ou grupo contra urn a pessoa ou grupo de pessoas"), tendo
si do constituido, pelo governo Irlandes, urn grupo de trabalho que devera fotmalizar as
suas recomendayoes em Mar9o do ano 2000.
Aintervenyao de um gestor, ex- director-geral da GUINNESS, e actual presidente do
Tribunal de Trabalho, pas em relevo a importancia da adesao dos trabalhadores amudanya, referindo a reestruturayao que a empresa conheceu em 10 an os (corn redu9ao do
efectivo de 3.600 para apenas 900 trabalhadores), atraves de um "Plana de Competitividade"
corn vatias eta pas e do is requisites: a visao ea implicayao profissional, aos varios niveis.
Sob o tema "0 contexto social da mudanya organizacional'\ fmmulou a ideia de que o
problema nao seria a mudanya, em si mesma, mas a fotma como ela deve ser gerida, defendendo a necessidade de envolver os trabalhadores em todo o processo, de forma activa e
participada, partilhando o maxima de informayao sabre a situa9ao da empresa, seu projecto e seus objectives.
A comunicayao de Dr. G.Byme, advogado e consultor da Federa9ao dos Empregadores- ffiEC, sob o tema "Stress ocupacionaJ: De quem ea culpa?", constituiu uma aproximayao ao enquadramento juridico do stress profissional (corn referencia alegislayao do
Rei no Unido e ajurisprudencia dos tribunais irlandeses), identificando os deveres e obrigayoes entre as partes e estabelecendo que a entidade patronal e responsavel pelos
prejuizos fisicos ou psiquicos causa dos ao trabalhador, embora estes ultimos sejam bem
mais complexes de avaliar e isolar do que os primeiros.
Destacamos finalmente urn a interven9ao do Dr. R. Wynne, Tecnico do Work Research
Centre Ltd. sob o tema "A Preven<;ao Organizacional do Stress Ocupacional", que comeyOU por referir dados, segundo os quais, 40 a 60% do absentismo nas empresas seria
relacionado cam stress profissional. A sua apresentayao, fundamentalmente centrad ana
organiza9ao, foi orientada pelo duplo vector: causas e efeitos do stress ocupacional; e de
que modo e afectado o trabalhador ea organizayao (quadro anexo ), distinguindo:
- as fontes de stress a nfve1 organizacional: organiza9ao e condi96es de trabaLho;
qualidade das rela96es; estrutura e clima organizacional (incluindo aqui o modela de comunicayao, ea gestae da mudan9a); a concilia<;ao entre o trabalho ea
vida familiar; o desenvolvimento pessoal e perspectivas de carreira; a natureza
do trabalho, complexidade das tarefas e recursos disponiveis; a capacidade de
decisao e de controlo do trabalho, em rela9ao corn as exigencias da tarefa, ...
- dos efeitos do stress, que poderao ser analisados a partir dos indicadores de
gestao.

Eproposta uma analise das res pastas organizacionais possiveis, distinguindo-se o
seu tipo em termos da intervenyao classica na area da saude e seguranya: preven9ao,
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protec<;ao ou tratamento. Deve entao realvar-se a diferen<;a entre poHticas de prevenvao e
de gestao, estas bem mais comuns,j aque a preven<;ao, em ultima analise, deveria incidir na
propria gestao ou no redesenho da organiza<;ao.
Do encontro ressalta, assim, a ideia de que devera privilegiar-se uma abordagem do
stress profissional mais focalizada na organiza<;ao, e nao apenas no individuo, como a
maior parte dos programas de gestao de stress e de treino de competencias de coping
pressupoe; devendo investir-se em programas integrados de interven<;ao, que adoptem
uma politica de preven<;ao, a par corn programas de gestao de stress e corn medidas
curativas.
Trata-se de urn desafio colocado ao nivel da gestao, implicando uma amp la participa<;ao de toda a comunidade de trabalho, eo suporte numa equipa interdisciplinar, tendo
si do amplamente debatido o papel do Tecnico de Servi<;o Social de empresanos trabalhos
dos diversos workshops.
0 proximo encontro europeu devera ter lugar na Alemanha em 2001, esperando-nos ate

Ja urn anode desafios no ambito das organiza<;oes produtivas.

"A Prevenyao Organizacional do Stress Ocupacional"
Dt: R. Wynne, Work Resemch Centre, Dublin
Quadro I - Efeitos do stress ocupacional sabre o trabalhador
TiPO de efelto
Efeitos Ffslcos
SiSI.Cardiovascular
SiSI.Gastrointestinal
SiSI.Osteomuscular

SiSiema NeNoso
Sistema lmunitario

Curto Prazo
- Aumento da pressao
arterial e da pulsayao
· Aumento do suco Qas\rico
· Aumento da pressao
sangufnea nos musculos
perilericos
- Dores de cab~a

longo Prazo
Hipertensao, ACV
Ulceras
Dores de cost as e cabe<;:a

Problemas de pele,
respirat6rios

Comportamentals
-

Tabagismo
Consume de alcool
Perturba<;:oes alimentares Agita9ao
Altera96es na qualidade
e/ou quantidade do sono

Problemas do sono
Letargia
AlcooiL5mo
Anorexia/Bolimia
Aeduzida adividade ffsica

Pslcol6gicos
- Concentraqao
· lrritabilidade
· Altera<;:6es cognitivas
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Ansiedade
Depressao
Agressividade
Baixa auto-estima
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Quadro 2 - Efeitos do stress ocupacional sobre a organiza9ao

Prevencao do stress
(foco na orgarizacao)
Shift design
Workload
Management
Definit;:ao de fu~6es

Gestao do stress
Tratamento do
(foco no indvidoo)
Stress
· Treino de competencias · Aconselhamento psicossocial
de Copingcom stress
· Treino de competencias · Programas de "EAP" (modelo
na area da resolut;:ao de americano)
problemas
· Treino de tecnicas de
· Serviqos de saude
relaxaqao
· Estralegias de
· Melooria dos aJXlios
sociais
reintegrayao/reconversao

Aecrutamento
adequado
Melhoria das
estrategias de
comunicaqao
Melhoria da definiyao
de papeis
Aumento da
capacidade de
decisao
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