
APÊNDICE A 

 

Dados descritivos Média e Desvio Padrão por item. 

 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P39 - A identificação das 
causas dos acidentes serve 
opara introduzir melhorias e 
nãio para castigar pessoas 

4,6316 1,11517 114 

P40 - O álcool é uma das 
causas de acidentes na 
SpPM 

4,7105 1,54418 114 

P41 - O uso de drogas é 
uma das causas de 
acidentes na SpPM 

4,7105 1,45568 114 

    Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P1 - A administração 
valoriza pouco a segurança 

dos trabalhadores 

3,6842 1,63109 114 

P2 - A administração 
colabora na resolução dos 
problemas de segurança no 
trabalho 

3,6842 1,36528 114 

P3 - A administração não se 
incomoda com a existência 
de condições de trabalho 
inseguras 

4,0263 1,27231 114 

P4 - A administração só 
reage quando há acidentes 

3,8947 1,31948 114 

 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P52 - A SpPM procura que 
todos aprendam com os 
erros, relativamente à 
segurança 

4,0263 1,31338 114 

P53 - Na SpPM 
continuamos a ometer os 
mesmos erros em termos 
de segurança no trabalho 
que cometemos no passado 

3,8947 1,29921 114 

P54 - Na SpPM a análise 
dos acidentes serve para 
identificar todas as suas 
possíveis causas de modo 
a corrigi-las 

4,4474 1,07335 114 

P55 - Aqui os problemas de 
segurança no trabalho são 
os mesmos há muito tempo 

3,9211 1,24903 114 



P56 -  Na SpPM quando há 
um acidente o importante é 
encontrar o culpado mais 
próximo e não tudo aquilo 
que pode estar por detrás 

4,3421 1,46238 114 

    Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P66 - Foi humilhado com ridicularizado em 
relação ao seu trabalho? 

1,1579 ,36625 114 

P67 - Foi ignorado, excluído ou “colocado na 
prateleira”? 

1,4211 ,75134 114 

P68 - Foram feitos comentários ofensivos sobre 
a sua pessoa, atitudes ou vida privada? 

1,2105 ,57181 114 

P69 - Foi submetido a brincadeiras de mau 
gosto? 

1,1579 ,54169 114 

P70 - Foram-lhe atribuídas tarefas 
humilhantes? 

1,1053 ,30825 114 

P71 - Foi pressionado para não fazer valer os 
seus direitos? 

1,6053 ,78276 114 

P72 - Foram-lhe pedidos trabalhos urgentes 
sem nenhuma necessidade? 

1,4211 ,59340 114 

P73 - Ignoraram sistematicamente a sua 
presença na frente dos outros? 

1,1579 ,36625 114 

P74 - Fizeram circular calúnias sobre si? 1,2368 ,70777 114 

P75 - Foi tratado como se fosse mentalmente 
doente? 

1,0263 ,16078 114 

P76 - Foi agredido moralmente? 1,1842 ,38937 114 

P77 - Procuraram isolá-lo de outras pessoas? 1,1053 ,64312 114 

P78 - Foi sujeito a outro tipo de violência ou 
pressão psicológica no trabalho 

1,5263 ,88458 114 

    Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P5 - A minha chefia 
informa-nos sobre como 
trabalhar em segurança 

3,8684 1,64835 114 

P6 - A minha chefia possui 
bons conhecimentos sobre 
segurança no trabalho e 
sabe aplicar esses 
conhecimentos 

4,0263 1,50198 114 

P7 - A minha chefia alerta 
para os perigos existentes 
nas tarefas 

3,8684 1,53146 114 

P8 - A minha chefia motiva-
nos a trabalhar com 
segurança 

3,8158 1,37979 114 

P9 - A minha chefia pede 
para realizarmos tarefas 
pouco seguras 

4,2895 1,34180 114 



P10 - A minha chefia atua 
rapidamente para corrigir os 
problemas de segurança 

3,7368 1,48772 114 

P11 - Quando há acidentes, 
a minha chefia analisa-os 
com os trabalhadores 
envolvidos 

3,7895 1,46023 114 

P12 - A minha chefia 
costuma pedir sugestões 
para melhorar as condições 
de trabalho 

3,5263 1,52391 114 

P13 - A minha chefia 
reconhece os trabalhadores 
que cumprem as regras de 
segurança 

3,7368 1,43319 114 

    Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P14 - Os meus colegas 
consideram pouco quem é 
mais cauteloso com a 
segurança no trabalho 

3,9211 1,37065 114 

P15 - Os meus colegas 
mostram conhecer bem os 
riscos de acidentes de 
trabalho a que estão 
sujeitos 

3,8947 1,27861 114 

P17 - Aqui há pessoas que 
só trabalham de forma mais 
segura, quando estão a ser 
observadas 

3,4211 1,68751 114 

    Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P33 - Na SpPM existe uma 
má comunicação acerca 
das questões da saúde e 
segurança no trabalho que 
nos possam afetar. 

4,1053 1,33945 114 

P34 - Algumas pessoas 
evitam relatar problemas de 
segurança com receio de 
serem acusadas de 
problemas 

3,5789 1,48678 114 

P35 - As dúvidas que 
colocamos sobre questões 
de saúde e segurança são 
sempre bem esclarecidas 

4,1053 1,21472 114 

P36 - A informação que nos 
chega sobre as questões de 
saúde e segurança no 
trabalho não são suficiente. 

4,0000 1,21931 114 

 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P26 - O uso de EPI 
protege-nos dos acidentes 

5,1081 ,80172 111 

P27 - No meu setor os EPI 
raramente são corrigidos 

4,4865 1,13510 111 



P28 -. Os problemas 
detetados nos EPI 
raramente são corrigidos 

4,0811 1,28725 111 

P29 - O vestuário de 
proteção dificulta o trabalho 

4,0811 1,46558 111 

P30 - Há trabalhadores que 
só utilizam os EPI’s, quando 
sabem que estão a ser 
observados 

3,8378 1,50478 111 

P31 - Sempre que se 
justifica, temos orientações 
para usar EPI 

4,4054 1,26763 111 

P32 - Os trabalhadores dão 
a sua opinião sobre a 
escolha dos EPI 

3,4324 1,46859 111 

 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P43 - A formação para a 
saúde e segurança no 
trabalho é pouco valorizada 
na empresa 

3,7568 1,44736 111 

P44 - Aqui os trabalhadores 
são consultados sobre as 
suas necessidades de 
formação, relacionadas com 
o controle de riscos no 
trabalho 

3,0270 1,37153 111 

P45 - Aqui, os 
trabalhadores não dão 
grande importância à 
formação sobre perigos e 
riscos no trabalho. 

3,5135 1,52473 111 

 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P23 - Quando o ritmo de 
trabalho aumenta não 
conseguimos cumprir as 
regras de segurança 

2,7632 1,51863 114 

P24 - Por vezes, a falta de 
pessoal leva-nos a uma 
aumento da carga de 
trabalho e a passar a 
segurança para segundo 
lugar 

2,5789 1,43221 114 

P25 - Correm-se riscos para 
acabar o trabalho mais 
depressa 

2,9211 1,53510 114 

 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P46 - Na SpPM o 
cumprimento das regras e 
procedimentos de 
segurança é pouco 
valorizado 

3,8158 1,47286 114 

P47 - Na SpPM o 
cumprimento das regras e 
procedimentos de 
segurança estão 
tecnicamente corretos 

4,4737 ,99743 114 



P48 - Na SpPM os 
procedimentos de 
segurança são de fácil 
aplicação 

4,2632 ,99603 114 

P50 - Na SpPM as regras e 
procedimentos de 
segurança condizem com o 
modo como as tarefas são 
realizadas na prática 

4,0526 1,36221 114 

P51 - Na SpPM as regras e 
procedimentos de 
segurança são 
habitualmente analisados 
com os trabalhadores 

3,3158 1,38459 114 

    Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P19 - A responsabilidade 
em garantir a saúde e 
segurança no trabalho é da 
responsabilidade de todos 
os que aqui trabalham 

5,3514 ,99680 111 

P20 - Neste sector cada um 
conhece a sua cota de 
responsabilidade na 
segurança no trabalho 

4,2703 1,41387 111 

P21 - Por aqui há pessoas 
que atiram as suas 
responsabilidades de 
segurança para cima dos 
outros 

3,2973 1,49298 111 

P22 - As responsabilidades 
dos trabalhadores pela 
saúde e segurança estão 
bem definidas 

3,7027 1,35911 111 

    Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

P84 - Há demasiado serviço 
para o tempo dado para o 
fazer 

3,4211 1,14362 114 

P85 - Só nos dizem alguma 
coisa quando fazemos 
coisas mal feitas 

3,2632 1,12141 114 

P86 - Há conflitos no setor 
a que pertenço com outros 
setores com que tenho que 
trabalhar 

2,7368 1,29705 114 

P87 - Há conflitos no setor 
a que pertenço com 
serviços externos com que 
tenho de colaborar 

2,3684 1,12307 114 

P88 - Há falta de 
compreensão da hierarquia, 
para os problemas do setor 
a que pertenço 

2,6842 1,22160 114 

P89 - Há indisciplina do 
pessoal 

2,5526 1,31763 114 

P90 - Há conflitos entre o 
pessoal 

2,3158 1,03322 114 

P91 - Há decisões mal 
definidas 

2,7105 ,79516 114 

P92 - Há responsabilidades 
mal definidas 

2,6316 1,04130 114 

 


