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palavras-chave 
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resumo 
 
 

Em Portugal, no último trimestre de 2013, a taxa de desemprego situava-se 
nos 15.3%, o que em número de população desempregada representava 
826,7 mil pessoas (INE, 2014). Embora a taxa de desemprego tenha vindo a 
descer em Portugal, esta continua a ser a terceira taxa mais alta da OCDE, a 
seguir à Grega e à Espanhola (OCDE 2014). Durante muitos anos Águeda foi 
um concelho onde o desemprego era praticamente inexistente. No entanto, o
foi de repente confrontado com um problema com o qual não estava habituado 
a lidar: o desemprego. Existem evidências de que esta problemática pode 
acarretar várias consequências a nível psicológico, afetando negativamente a 
vida do indivíduo, na sua saúde mental, aumentando o sofrimento psicológico, 
a ansiedade e a depressão, visto que o trabalhador se responsabiliza, muitas 
vezes, pela falta de qualificações, privações materiais e pelo seu próprio 
desemprego. Neste sentido, a discussão sobre saúde mental e desemprego é 
considerada pertinente devido aos efeitos prejudiciais que essa situação pode 
produzir na saúde do indivíduo, e na sociedade em geral, porque não é apenas 
a pessoa sujeita a desemprego que fica afetada no seu potencial, são as 
relações familiares que se degradam e que afetam também, de forma mais 
lata, os grupos sociais onde o indivíduo se integra.  
Assim, com este trabalho pretende-se caracterizar uma amostra de indivíduos 
desempregados e avaliar o impacto que o desemprego tem na sua saúde 
mental. 
A amostra foi constituída por 252 cidadãos do concelho de Águeda, em que 
153 são desempregados e 99 tem um emprego estável. Os instrumentos 
utilizados foram: um questionário sociodemográfico, um questionário de 
acontecimentos de vida stressantes, o Inventário de Saúde Mental de 5 itens 
(MHI-5; Veit & Ware, 1983; versão portuguesa de Pais Ribeiro, 2001) e os 
Termómetros Emocionais (Mitchell, 2009; versão portuguesa de investigação 
de Pereira & Teixeira, 2010).  
Os resultados sugerem que tanto os empregados como os desempregados 
apresentam valores baixos de saúde mental, com uma maior prevalência de 
sofrimento emocional, ansiedade, revolta e necessidade de ajuda junto dos 
participantes desempregados, com tendência a aumentar à medida que o 
tempo de desemprego avança, tal como referido na literatura (Menezes & 
Dedecca, 2006).  
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abstract 
 

In Portugal, in the last quarter of 2013, the unemployment rate stood at 15.3%,
which in numbers refers to 826,7 thousand persons (INE, 2014). Although the 
unemployment rate in Portugal has been decreasing, this remains the third 
highest rate in the OECD, after the Greek and Spanish rates (OECD, 2014). 
Águeda was for many years a city where unemployment was virtually 
inexistent. However, this city suddenly faced with a problem which was not 
prepared to deal with: unemployment. There are evidences that this problem 
can lead to several psychological consequences, affecting negatively 
individual's life and mental health, increasing psychological distress, anxiety 
and depression, given that the unemployed often feels responsible for his lack 
of qualifications, material deprivation, and his own unemployment. Thus, the
study about the effect of unemployment in mental health is considered 
appropriate due to the negative effects that it may have on the individual's
health, and in society, because it is not just the unemployed who is affected in 
its potential, are the family relationships that degrade and mostly, the social 
groups where the individual belongs. 
Thus, this study aims to characterize a sample of unemployed individuals and 
assess the impact that unemployment has on their mental health.  
The sample consisted of 252 citizens of Águeda, in which 153 are unemployed 
and 99 have a steady job. The instruments used were: a socio-demographic 
questionnaire, a questionnaire of stressful life events, the 5-items Mental 
Health Inventory (MHI-5; Veit & Ware, 1983; Portuguese version of Pais-
Ribeiro, 2001) and the Emotional Thermometers (Mitchell , 2009; Portuguese 
research version of Pereira & Teixeira, 2010). 
The results suggest that both the employees and the unemployed have low 
levels of mental health, with a higher prevalence of emotional distress, anxiety, 
anger and need for help among unemployed participants, with a tendency to 
increase as the extent of unemployment progresses, as mentioned in the 
literature (Menezes & Dedecca, 2006). 
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Introdução 

A Organização Mundial de Saúde (WHO; World Health Organization) tem vindo a 

alertar para o impacto da crise económica na saúde mental, na medida em que tem 

conduzido a um aumento dos níveis de stress, suicídio ou outras perturbações mentais, 

sendo que os mais vulneráveis são os indivíduos mais pobres. Neste sentido, segundo a 

WHO (1946), a saúde foi definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não só a ausência de doença afirmando que não há saúde sem saúde mental. A 

saúde mental caracteriza-se como um estado de bem-estar no qual o indivíduo consegue 

lidar com as exigências do dia-a-dia, trabalhar produtivamente e contribuir para a 

comunidade (WHO, 2010).  

O conceito de desemprego não remete apenas à falta de emprego ou trabalho, mas 

deve, também, ser percebido como uma construção social, histórica e económica. De 

acordo com a literatura (Ribeiro, 2007; Araújo, Monteiro, Lima & Souza, 2006), o 

desemprego “está relacionado com as leis do mercado, crises económicas, reestruturação 

do capitalismo, mudanças no mundo do trabalho e das relações salariais, inovações 

tecnológicas, progressos nos modelos de gestão e transformações sociais”. No entanto, 

existem evidências de que o desemprego pode acarretar várias consequências a nível 

psicológico, afetando negativamente a vida do indivíduo, com especial incidência na sua 

saúde mental, aumentando o distress (sofrimento psicológico), a ansiedade e a depressão, 

visto que o trabalhador se responsabiliza, muitas vezes, por não estar qualificado, pelas 

privações materiais e pelo seu próprio desemprego. Ou seja, desenvolve um estado interno 

de sofrimento e autorresponsabilização em que a legitimação externa e social, confirma a 

sua “inutilidade”, podendo assim desencadear sentimentos de vergonha, abandono, 

exclusão, prejudicando a sua saúde física e mental.  

Devido à crise económica que se tem sentido não só em Portugal, mas em todo o 

mundo, começou-se a prestar atenção aos sinais e sintomas relacionados com a saúde 

mental de empregados e desempregados. A comorbilidade psicológica é um aspeto que se 

deve ter em conta, não só na população desempregada, mas também nos que mantêm os 

seus empregos, uma vez que o desgaste mental que incide nos empregados pode conduzir a 

perdas de recursos humanos, bem como a perdas financeiras, que se expressam ao nível da 

saúde e da produtividade (Seligmann-Silva, 1992).  O trabalho, as suas condições ou 

mesmo o seu contexto podem ser a causa do sofrimento ou desencadear um problema pré-
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existente. Neste sentido, é necessário estar atento para o facto de que a relação 

trabalho/sofrimento emocional é um fenómeno psicossocial relacionado com o contexto 

atual. Segundo Jacques (2006): 

“as transformações no cenário mundial e as suas expressões no mundo do trabalho, 

tais como o desemprego e o subemprego, processos organizacionais internos de 

reestruturação produtiva e introdução de novas formas de gestão, enxugamento do 

quadro de funcionários, inovações tecnológicas frequentes, são reconhecidas como 

fatores que têm contribuído para o crescimento dos distúrbios mentais em geral, e 

sofrimento psicológico em particular”.  

 

Existem evidencias de que quanto mais exigente for o cargo desempenhado, maior é 

a prevalência de depressão, stress, pânico, burnout e perturbações psicóticas (Lima, 2003). 

Segundo Linhart (2009), o trabalho moderno subentende uma precariedade subjetiva 

que provoca sofrimento. O contexto social e o território próprio da empresa no qual 

decorre o quotidiano do trabalho e das relações interpessoais, encontram-se em constante 

inter-relação. Assim, os reflexos das conjunturas fazem-se sentir no interior das empresas, 

da mesma forma que o mundo do trabalho se vai manifestar externamente. As situações de 

mal-estar coletivo afetam a saúde mental individualmente (Seligmann-Silva, 1992). 

Ao verificar que uma considerável parcela de trabalhadores está a sofrer física e 

mentalmente devido à submissão a esta precariedade subjetiva, também não se pode 

ignorar o número substancial de indivíduos que sofrem um grande impacto devido à 

condição de desemprego. Estas pessoas sofrem devido a esta situação, que apresenta 

características estruturais e conjunturais (Pochmann, 2008), e que compõe o quadro atual 

do mundo do trabalho. O desemprego configura-se assim como uma precariedade objetiva 

que provoca sofrimento (Seligmann-Silva, 2001).  

A relação entre os fatores económicos e a felicidade tem vindo recentemente a ser 

estudada através de uma perspetiva psicológica (Diener & Biswas-Diener, 2002), e 

económica (Frey & Stuzer, 2002). Esta relação parece ser complexa, dado que os 

resultados observados não são os mesmos de país para país (Diener & Biswas-Diener, 

2002) . 

Estudos recentes mostram que os fatores económicos estão associados com 

diferentes aspetos de bem-estar. O conceito de bem-estar refere-se aos sentimentos 
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positivos, à saúde e felicidade. É uma condição que permite aos indivíduos, grupos e 

sociedades prosperar (Diener, 2009). O bem-estar subjetivo destes indivíduos pode referir-

se à avaliação que as pessoas fazem das suas vidas. Esta avaliação pode fazer-se a nível 

afetivo e cognitivo, onde a parte afetiva é melhor caracterizada como felicidade, e a 

cognitiva como satisfação com a vida (Vitterso et al., 2005). A satisfação com a vida está 

fortemente associada a fatores económicos, tais como os rendimentos, enquanto a 

felicidade é mais influenciada pelas relações sociais (Diener et al., 2009).  

Segundo o World Happiness Report, a felicidade é uma aspiração de todo o ser 

humano e pode também ser uma medida de progresso social (WHR, 2013).  No entanto 

como os mesmos autores concluem, não há uma relação direta entre felicidade e 

desenvolvimento económico porque não são os países com o maior PIB aqueles onde as 

pessoas se sentem mais felizes. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), no seu artigo 23, refere 

que “todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas 

e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”. Nesta senda também a 

Constituição da República Portuguesa, nos seus artigo 58 e 59 assume que todos têm 

direito ao trabalho e define os direitos de cada trabalhador.  

A atual situação económica e social que rege e ordena as relações de oferta e procura 

de emprego acaba por inviabilizar a participação e inserção de todos os indivíduos em 

idade produtiva e aptos ao trabalho, no mercado de trabalho. Deve-se então salientar que 

existe uma inserção desigual no mercado de trabalho. À instabilidade sentida pelos 

empregados, por vezes disfarçada sob o lema da flexibilização, soma-se o discurso da 

necessidade de qualificação constante, como garantia de empregabilidade, 

responsabilizando o indivíduo pela situação de desemprego, e criando a ilusão de que o 

esforço pessoal poderá proporcionar oportunidades (Pochmann, 2006). 

A diminuição da perceção de saúde pode ocorrer quando o desemprego não é visto 

como uma situação transitória, mas como uma situação da qual não se consegue sair, 

principalmente quando o desemprego pode significar não só uma suspensão da estabilidade 

económica, mas também o aumento da vulnerabilidade do indivíduo, conflitos no 

relacionamento familiar e social do sujeito, abuso de álcool ou drogas, podendo aumentar 

também a criminalidade (Giatti, Barreto & César, 2008; Terra, Carvalho, Azevedo, 

Venezian & Machado, 2006). O facto de ser desempregado de longa duração induz nos 
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indivíduos um sentimento de desencorajamento e pessimismo, traduzindo-se numa maior 

dificuldade de reintegração no mercado de trabalho. A dificuldade em encontrar um 

emprego ou atividade diária pode fazer com que a qualificação profissional se deteriore, 

pois, à medida que o tempo de desemprego avança, o indivíduo vê-se na obrigação de 

aceitar um emprego abaixo das suas qualificações como forma de subsistência, o que 

também faz diminuir a sua autoestima (Menezes & Dedecca, 2006).  

As consequências negativas do desemprego na felicidade têm sido demonstradas ao 

nível dos anos. A perda de rendimentos associada ao desemprego de longa duração leva a 

que os indivíduos apresentem menos bem-estar do que aquele que tinham antes do 

desemprego (Lucas et al., 2004). Segundo Clark e Oswald (1994) os homens são mais 

afetados pelas consequências negativas do desemprego que as mulheres, bem como 

indivíduos acima dos 50 anos e com nível elevado de escolaridade. A ideia de que o 

impacto pessoal do desemprego está em parte relacionado com as normas sociais tem sido 

cada vez mais aceite. Esta é tida como o facto  de que o impacto do desemprego no bem-

estar é menor em comunidades onde este é mais comum, logo é socialmente aceite (Clark, 

2003; Warr, 2007). 

Em termos práticos, os aspetos negativos do desemprego decorrem da redução dos 

rendimentos financeiros, restrições no estilo de vida, menor possibilidade de decidir sobre 

sua própria vida, impossibilidade de alcançar objetivos relacionados com o seu meio 

externo, impossibilidade de melhorar e por em prática as suas qualificações, insegurança 

em relação ao futuro, uma maior restrição nos contatos interpessoais e perda de posição 

social valorizada (Warr, 1983). O desemprego integra assim um conjunto de 

acontecimentos de vida stressantes, que segundo Sparrenberger, Santos e Lima (2004) são 

capazes de diminuir a sensação de bem-estar. Para além do desemprego, os autores 

enumeram um conjunto de outros acontecimentos, tais como a existência de doenças, a 

separação familiar, aumento do custo de vida, etc., que também contribuem para a 

diminuição do bem-estar. 

Devido à experiência do desemprego e consequente diminuição da saúde mental, um 

dos conceitos abordados neste estudo é o de distress, visto que é um conceito 

frequentemente utilizado para definir a presença de sintomas psicológicos, e também um 

indicador de saúde mental pobre e/ou associado à procura de ajuda psicológica (Korkeila et 

al., 2003). Deste modo as experiências indutoras de grande stress estão geralmente 
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relacionadas com as emoções predominantemente negativas, que tendem a estar associadas 

ao conceito de distress (ou sofrimento emocional). Assim, o distress depende das 

perceções individuais acerca da situação de crise (Moscoso & Reheiser, 2010) e pode ser 

definido como uma experiência emocional desagradável e multifatorial, de carácter 

psicológico e/ou social. Normalmente é nas mulheres que se verifica uma maior 

prevalência de perturbações mentais, sendo que historicamente é também junto da 

população feminina que se verifica maior taxa de desemprego. Adicionalmente, devido às 

diferentes posições ocupadas por homens e mulheres no mercado de trabalho, e às 

diferenças existentes entre ambos os sexos na sociedade, têm sido feitas investigações no 

que diz respeito às suas diferentes reações perante o desemprego (Doyal, 2001). No 

entanto, a maioria dos estudos avalia apenas a saúde mental dos desempregados do sexo 

masculino, visto que, embora as perdas económicas e não económicas implicadas pelo 

desemprego possam não estar diretamente associadas a uma pior saúde mental, os seus 

efeitos são provavelmente mediados pelo contexto social, que numa grande extensão é 

determinado pelo papel na família e pela classe social. Por exemplo, o impacto do 

desemprego na saúde mental dos indivíduos pode depender da sua responsabilidade e 

papel na família, que tipicamente diferem entre homens e mulheres, sendo que, são 

maioritariamente os homens que contribuem com a maior percentagem de rendimentos na 

família, e por isso, tendem a ter consequências mais acentuadas ao nível da saúde mental 

perante a situação de desemprego (Arber, 1991; Hall, 1992). 

A discussão sobre saúde mental e desemprego é considerada pertinente devido aos 

efeitos prejudiciais que essa situação pode produzir na saúde do indivíduo, bem como nos 

efeitos que tem, na saúde e na sociedade, porque não é apenas a pessoa sujeita a 

desemprego que fica afetada no seu potencial, são as relações familiares que se degradam e 

que afetam também, de forma mais lata, os grupos sociais onde o indivíduo se integra. 

Neste sentido, é fundamental refletir sobre a saúde como um estado de bem-estar 

biopsicossocial relacionado com a vida do indivíduo e da sociedade, tendo em vista um 

dado contexto e um determinado tempo.  

Portugal não fica de fora desta realidade e, no último trimestre de 2013, a taxa de 

desemprego situava-se nos 15.3%, o que em número de população desempregada 

representava 826,7 mil pessoas (INE, 2014). Embora a taxa de desemprego tenha vindo a 

descer, continua a ser a terceira taxa mais alta da OCDE, a seguir à Grega e à Espanhola 
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(OCDE, 2014). 

Porquê Águeda como objeto do estudo. Águeda, é um concelho pertencente à NUT 

II do Centro e à sub-região (NUT III) do Baixo Vouga, ocupa uma área de cerca de 

335Km2 e segundo os censos de 2011, tinha uma população de 47.729 habitantes. A sua 

economia está essencialmente ligada à indústria em que mais de 60% da população ativa 

trabalha no sector secundário. A diversidade industrial é característica do concelho de 

Águeda onde, embora se encontre uma predominância do sector metalomecânico ligeiro 

onde abrange, por exemplo, empresas do sector das duas rodas, ao automóvel passando 

pela ferragens e sub-contratação, para a produção de produtos de diferentes tipos, para 

diferentes mercados. Também a cerâmica, de barro vermelho, decorativa e de 

revestimento, ocupa um lugar significativo no sector industrial de Águeda. Outras 

empresas dedicam-se também ao mobiliário de madeira e metálicos. Fábricas de fornos 

para a industria da panificação e com elevada capacidade exportadora, também fazem parte 

do tecido industrial local. Um cluster que vem assumindo cada vez maior relevo é o da 

iluminação tradicional e a LED’s onde é assumido um grande predomínio em termos 

nacionais deste tipo de indústria, quer na vertente residencial e de escritórios mas também 

na área da iluminação pública. Outras áreas de grande desenvolvimento estão relacionadas 

com fabrico de artigos e componentes eletrónicos para telecomunicações, e para os mais 

variados fins, nomeadamente para a indústria automóvel. 

Durante muitos anos Águeda foi um concelho onde o desemprego era praticamente 

inexistente havendo inclusivamente grandes dificuldades para encontrar a mão de obra 

necessária para as indústrias instaladas. Era frequente a existência de placas com ofertas de 

emprego nas fachadas das empresas e mesmo uma concorrência muito grande entre 

empresas no sentido da captação dos melhores trabalhadores. 

Não obstante os problemas que alguns sectores de produção industrial atravessaram e 

mesmo com o declínio de algumas empresas e de outras que sucumbiram, a diversidade de 

sectores do tecido empresarial foi funcionando como amortecedor dos impactos uma vez 

que quando um área de produção estava em maiores dificuldades, havia outra que 

compensava porque se encontrava em expansão. Esta foi a realidade do concelho até ao 

início da crise económica em que nos encontramos. Águeda foi de repente confrontada 

com um problema com que não estava habituada a lidar: O desemprego. 

Assim, com este trabalho pretende-se caracterizar uma amostra de indivíduos 
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desempregados e avaliar as consequências que o desemprego tem na sua saúde mental 

obter orientações para o desenvolvimento da nossa ação e dar o nosso contributo para o 

conhecimento e o avanço desta pertinente área. 

 

Metodologia 

Participantes 

A amostra deste estudo é constituída por 252 cidadãos do concelho de Águeda.  

A idade dos participantes varia entre os 18 e os 65 anos (M = 41.74 anos; DP = 

12.15), sendo a maioria do sexo feminino (62.9%), casada (47.0%), e com o Ensino 

Superior de escolaridade (34.4%).  

No que diz respeito à situação profissional, 60.7% dos participantes encontra-se em 

situação de desemprego. 

 

Tabela 1 

Características sociodemográficas da amostra 

 
Amostra 
n = 252 

Idade M = 41.74 (DP = 12.15) 
Sexo n (%) 
Masculino 93 (37.1%) 

Feminino 158 (62.9%) 
Estado civil  
Solteiro(a) 75 (39.9%) 
Casado(a) 118 (47.0%) 
União de Facto 15 (6.0%) 
Separado(a) 1 (0.4%) 
Divorciado(a) 34 (13.5%) 
Viúvo(a) 8 (3.2%) 
Escolaridade  
1º Ciclo (4º ano) 25 (10.1%) 
2º Ciclo (6º ano) 25 (10.1%) 
3º Ciclo (9º ano) 30 (12.1%) 
Ensino Secundário (12º ano) 82 (33.2%) 

Ensino Superior 85 (34.4%) 
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Situação Profissional  
Empregado 99 (39.3%) 
Desempregado 153 (60.7%) 

 

 

Instrumentos 

Todos os participantes responderam voluntariamente ao protocolo de avaliação 

psicológica que foi constituída por quatro instrumentos:  

- Questionário sociodemográfico;  

- Questionário de Acontecimentos de Vida stressantes; 

- Inventário de Saúde Mental (MHI-5; Veit & Ware, 1983; versão portuguesa de Pais 

Ribeiro, 2001); 

- Termómetros Emocionais (Mitchell, 2009; versão portuguesa de investigação de 

Pereira & Teixeira, 2010). 

 

O questionário sociodemográfico foi elaborado com vista a recolha de 

características da amostra quanto ao indivíduo foram colocadas questões sobre o género, 

idade, estado civil, escolaridade, existência ou não de filhos e com quem reside. No que 

respeita à situação profissional relativamente ao emprego solicitamos primeiro informação 

relativa à situação de emprego e, em seguida, aos desempregados, pedimos que 

respondessem a questões como, por exemplo, duração do desemprego, último trabalho 

realizado, duração do último trabalho, motivo do desemprego. Para averiguar se recebem 

apoios e a atitude face ao desemprego, pedimos que informassem se recebiam apoio do 

estado e/ou da comunidade se realizam alguma atividade ocupacional, se está à procura de 

emprego e a frequência com que o faz, bem como os meios que utiliza e se mais alguém do 

seu agregado familiar está desempregado. 

 

O questionário de Acontecimentos de vida stressantes (criado pelos 

investigadores para o efeito), que avalia numa escala de 0 (nada) a 3 (muitíssimo), o nível 

em que os acontecimentos descritos afetam a vida do utente nos últimos 6 meses. Os 

acontecimentos avaliados abrangem não apenas os que afetam diretamente o indivíduo, 

mas também o seu agregado familiar, o seu núcleo de amigos, o trabalho ou mesmo a 

sociedade onde está inserido.  



 

10	  

 

O Inventário de Saúde Mental (MHI-5) que é uma versão reduzida do MHI. O 

MHI é um questionário de autorresposta, de resposta ordinal (de cinco ou seis posições), 

tendo como objetivo avaliar a saúde mental, que inclui 38 itens que se agrupam em cinco 

dimensões, três negativas e duas positivas (estas, por sua vez podem ser agrupadas em 

duas dimensões, uma negativa e outra positiva). As dimensões são: ansiedade, depressão, 

perda de controlo emocional/comportamental, afeto positivo, laços emocionais, distress 

psicológico e por fim, bem-estar psicológico (Ribeiro, 2001).  

O MHI-5 é então, uma versão reduzida de cinco itens (11, 17, 19, 27 e 34 do MHI), 

que avalia o mesmo construto. Nesta versão, três itens pertencem à escala de distress e dois 

à escala de bem-estar positivo (Ribeiro, 2011). Os itens 11, 19 e 27 são cotados 

inversamente. Pontuações mais altas correspondem a níveis mais altos de perceção de 

saúde mental (Ribeiro, 2011). Foi utilizado o ponto de corte indicado pelo autor, depois de 

ter sido feita a padronização linear (0 a 100), que anota que os valores do MHI5 < 60 

correspondam a sintomas moderados e valores do MHI5 < 52 correspondam a sintomas 

graves de sofrimento psicológico (Ribeiro, 2011). O estudo da fidelidade do MHI, avaliado 

através do α = .80, realizado por Ribeiro (2001) revelou uma boa consistência interna.  

 

Os Termómetros Emocionais (TE; Mitchell, Baker-Glenn, Granger & Symonds, 

2009), versão portuguesa de Pereira e Teixeira (2010), é composto por 5 escalas analógicas 

que avaliam o sofrimento emocional (distress), a ansiedade, a depressão, a revolta e a 

necessidade de ajuda (Pereira & Teixeira, 2010). Nas 4 primeiras escalas o utente tem 10 

opções de resposta, constituídas por dois polos: “extremo” (10) e “nenhum” (0). Na quinta 

escala (Necessidade de ajuda) o utente tem 10 opções de resposta que vão de 

“desesperadamente” (10) a “consigo resolver sozinho” (0). O tempo de resposta é de 

aproximadamente 45 segundos (Mitchell et al., 2009). Na versão original pontuações 

acima de 5 indicam níveis de alteração emocional (Mitchell, 2009). 

 

Procedimentos 

O Centro de Emprego de Águeda convocou desempregados para uma ação de 

informação sobre oportunidades de emprego, realizada pela Autarquia de Águeda.  

Na data da convocatória, os participantes foram informados sobre os objetivos da 
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investigação e solicitada a disponibilidade para colaborarem na realização do trabalho; foi-

lhes entregue o formulário de consentimento informado, através do qual tomaram 

conhecimento de que a sua participação seria voluntária e anónima, podendo desistir a 

qualquer altura, e que os dados recolhidos são confidenciais e apenas utilizados para 

análise estatística. Foram também informados de que o preenchimento dos questionários 

seria fundamental para uma melhor compreensão do impacto da crise económica na saúde 

mental.  

Relativamente à recolha da amostra de empregados, foi também enviado um link 

com o formato digital do questionário para o email dos funcionários da Câmara Municipal 

de Águeda. Neste formato digital os participantes tiveram também acesso a um formulário 

de consentimento informado, em que só prosseguiriam para o questionário se 

concordassem em participar na investigação. Os objetivos da investigação estavam 

descritos no email. A recolha dos dados decorreu entre os dias 5 de Fevereiro de 2013 e 21 

de Março de 2013. 

 

Análise Estatística 

Os dados recolhidos foram introduzidos no Statistical Package for Social Sciences 

(versão17.0; SPSS Inc., Chicago, IL) para o Windows, e foram sujeitos a análises 

estatísticas descritivas, tais como frequências, médias, desvios-padrão e percentagens.  

Foram também realizados análises estatísticas inferenciais salientando-se os testes 

paramétricos (teste t para amostras independentes com correção de Bonferroni, análises 

correlacionais de Pearson, ANOVA e MANOVA), que posteriormente permitiram a 

formulação das conclusões do estudo. 

 

Resultados 

Com o objetivo de caracterizar a amostra em termos do impacto da crise económica 

na saúde mental, começou-se por fazer uma análise das frequências no que diz respeito aos 

dois grupos, empregados e desempregados.  

Do trabalho efetuado, podemos verificar que relativamente ao emprego o número de 

desempregados é superior ao de desempregados. Já no que se refere à idade os grupos são 

homogéneos quanto à média de idades. Quanto ao sexo, as mulheres são em número 
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superior, embora com maior relevância no grupo dos empregados. O estado civil que 

representa quase 50% da amostra é o casado(a). Quando à escolaridade verifica-se um 

enviesamento da amostra nos empregados, onde encontramos mais de 60% com 

habilitações escolares ao nível do ensino superior (tabela 2). 

 

Tabela 2 

Caracterização da composição da amostra por comparação de empregados e 

desempregados ao nível da idade, sexo, estado civil e escolaridade. 

 Empregados  
n = 99 

Desempregados 
n = 153 

Idade M (DP) M (DP) 
 41.64 (9.71) 41.81 (13.56) 
Sexo (%)    
Masculino 27.3 43.4 
Feminino 72.7 56.6 
Estado Civil (%)   
Solteiro(a) 28.3 30.9 
Casado(a) 50.5 44.7 
Unido(a) Facto 5.1 6.6 
Divorciado(a) 13.1 14.5 
Viúvo(a) 3.0 3.3 
Escolaridade (%)   
1º Ciclo 0.0 16.9 
2º Ciclo 1.0 16.2 
3º Ciclo 3.0 18.2 
Ensino Secundário 35.4 31.8 
Ensino Superior 60.6 16.9 

 

No que diz respeito aos desempregados, foram igualmente obtidos dados sobre o 

motivo que conduziu ao desemprego, tempo em que se encontra nesta situação, entre 

outros aspetos onde nos parece relevante referir que o Fim do Contrato foi o principal 

motivo para se encontrarem em situação de desemprego (45.5%), seguido da Insolvência 

da empresa. A maior parte se está nesta situação há mais de 2 anos (30.1%). A maioria dos 

desempregados (53.6%) referiu estar a auferir apoios sociais do estado (e.g. Subsídio de 

desemprego ou RSI), e por outro lado 85.0% refere que não recebe apoio comunitário 

perante o desemprego (e.g. Banco Alimentar, Cáritas ou ajuda de familiares ou vizinhos). 

Quase a totalidade dos participantes desempregados (96.6%) está neste momento à procura 

de emprego. Quanto à realização de uma atividade ocupacional do dia-a-dia, 73.2% dos 
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desempregados referem não realizar nenhuma como forma de ocupar os seus dias. 

Relativamente a ter mais alguém do agregado familiar também desempregado, 55.9% 

refere que não tem, ao contrário de 43.4% que respondeu afirmativamente (tabela 3). 

 

Tabela 3 

Caracterização da amostra relativamente aos dados do desemprego 

 Desempregados 
n = 153 

Motivo Desemprego (%)  
Fim de contrato 45.5 
Rescisão Amigável 15.4 
Conflito com chefias 3.3 
Problemas familiares 3.3 
Doença 4.1 
Insolvência da Empresa 28.5 
Tempo de desemprego (%)  
Nunca teve emprego 9.6 
Menos de 6 meses 19.9 
Entre 6 meses e 1 ano 22.6 
Entre 1 e 2 anos 17.8 
Mais de 2 anos 30.1 
Procura emprego (%)  
Sim 96.6 
Não 3.4 
Atividade ocupacional (%)  
Sim 26.8 
Não 73.2 
Familiar desempregado (%)  
Sim 43.8 
Não 56.3 
Apoio Estado (%)  
Sim 53.6 
Não 46.4 
Apoio Comunidade (%)  
Sim 15.0 
Não 85.0 

 

Verificou-se também os resultados dos participantes de ambos os grupos 

relativamente aos acontecimentos de vida que provocam um maior desgaste psicológico.  

Para cada grupo foram encontrados resultados diferentes. Verificamos que ao nível 

do desemprego, a população empregada numa percentagem muito significativa (64%) não 
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se preocupa com o Desemprego (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

Acontecimentos de vida stressante em empregados e desempregados - desemprego. 

 

 

 Relativamente aos problemas económicos próprios há uma preocupação muito 

marcada por parte dos desempregados (85,9% preocupam-se muito ou muitíssimo), 

enquanto que no grupo dos empregados a percentagem atinge 65,4%. (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 

Acontecimentos de vida stressante em empregados e desempregados - problemas 

económicos próprios. 
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 Quanto à situação social e política do País verificamos que as preocupações são 

mais intensas no grupo dos desempregados (gráfico 3).  

 

Gráfico 3 

Acontecimentos de vida stressante em empregados e desempregados - situação social e 

política do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A subida do custo de vida é uma preocupação marcadamente dos desempregados, 

90,7% referem como sendo um acontecimento que provoca maior desgaste psicológico, 

comparativamente aos 50,9% dos empregados (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 

Acontecimentos de vida stressante em empregados e desempregados - subida do custo de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizaram-se análises comparativas dos valores obtidos pelos participantes 

empregados e desempregados nos questionários MHI-5 e TE (tabela 4).  

Pode verificar-se que ambos os grupos (empregados e desempregados) se encontram 

abaixo do ponto de corte para o MHI-5 (<52). No entanto, o teste t-student sugere que não 

se verificam diferenças estatisticamente significativas entre as pontuações de ambos os 

grupos.  

Quanto às pontuações nos TE, verifica-se que o grupo de participantes 

desempregados apresenta valores superiores, em todas as dimensões analisadas, aos do 

grupo de empregados, sendo estes acima do ponto de corte (>5) para todos os termómetros, 

exceto no que avalia a sintomatologia depressiva. O termómetro mais pontuado é o que 

avalia os níveis de revolta.  

No grupo de empregados, a pontuação mais elevada verifica-se ao nível da ansiedade 

e a mais baixa ao nível da necessidade de ajuda. 

O teste t-student sugere que existem diferenças estatisticamente significativas para 

todos os termómetros dos dois grupos. 
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Tabela 4 

Comparação de médias entre participantes empregados e desempregados nas pontuações 

do Inventário de Saúde Mental e Termómetros Emocionais 

	   Empregados	   Desempregados	   	   	   	  

	   M (DP)	   M (DP)	    t	   p	  
MHI-5	   	   	   	   	   	  

Saúde Mental	   41.01 (19.68)	   44.58 (22.09)	    -1.295n.s	   .197.	  

TE	   	   	     	   	  
Sofrimento Emocional	   2.66 (2.95)	   5.18 (3.01)	    -6.227*	   .000	  
Ansiedade	   4.30 (3.11)	   6.11 (3.06)	    -4.365*	   .000	  
Depressão	   2.23 (3.00)	   4.33 (3.38)	    -4.816*	   .000	  
Revolta	   3.38 (3.28)	   6.30 (3.44)	    -6.399*	   .000	  
Necessidade de Ajuda	   1.86 (2.66)	   5.67 (3.61)	    -8.777*	   .000	  

*p < .01; n.s. não significativo 

 

Realizaram-se também análises comparativas das pontuações dos participantes 

desempregados que estão e não estão neste momento à procura de emprego, recebem ou 

não apoio social do estado e da comunidade, realizam ou não alguma atividade para ocupar 

o dia-a-dia e têm ou não mais alguém no agregado familiar em situação de desemprego. 

Para todas estas análises o teste t-student sugere que não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos nas pontuações dos questionários. 

De modo a verificar as diferenças de pontuações nos questionários relativamente ao 

impacto da duração da situação de desemprego na saúde mental, realizou-se uma ANOVA 

unifatorial para comparar as pontuações obtidas entre os grupos. Esta análise sugere que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre pelo menos dois grupos ao nível da 

saúde mental avaliada pelo MHI-5 (F4,134 = 5.715; p = .000). Para verificar entre que 

grupos existem diferenças estatisticamente significativas, efetuaram-se testes de 

comparação múltipla. Estes resultados sugerem que as diferenças estatisticamente 

significativas se verificam entre os participantes que nunca tiveram emprego e os 

participantes que estão desempregados entre 6 meses e 1 ano e desempregados entre 1 e 2 

anos (tabela 6). 

Relativamente aos fatores psicossociais, a MANOVA sugere a existência de um 

efeito significativo [Roy's Largest Root = .254; F(5,101) = 5.130; p = .000; η2
p=.203]. A 
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análise multivariada subsequente revela um efeito significativo ao nível do Sofrimento 

Emocional  [F(4,102) = 3.100, p= .019, η2
p = .108], Depressão  [F(4,102) = 3.496, p= 

.010, η2
p = .121] e Necessidade de Ajuda [F(4,102) = 3. 274, p=.014, η2

p= .114] (Tabela 5). 

 

Tabela 5 

Comparação dos valores de saúde mental de desempregados que se encontram nos 

diferentes tempos de desemprego 

 Nunca 
trabalhou 

n = 11 

< 6meses 
n = 23 

6 m - 1 ano 
n = 25 

1 - 2 anos 
n = 18 

> 2 anos 
n = 30 

 

 

M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) F p 

MHI-5 
63.14 

(23.85) 
43.23 

(21.44) 
42.50 

 (20.11) 
31.17 

 (18.12) 
45.77 

(19.23) 
5.715 .000 

TE	    
 

 
 

 
   F 

Eta2 
parcial 

Sofrimento 
Emocional	   3.18 (2.64) 4.61 (3.38) 5.88 (2.77) 6.61 (2.35) 5.27 (2.95) 3.100* .108 

Ansiedade	   5.09 (1.91) 6.30 (3.40) 6.56 (2.29) 7.11 (2.74) 5.63 (3.13) 1.212 n.s .045 

Depressão	   1.64 (1.91) 3.56 (3.79) 5.20 (2.80) 5.66 (3.43) 4.13 (3.31) 3.496** .121 

Revolta	   5.18 (3.74) 6.17 (3.85) 6.60 (3.16) 6.28 (3.82) 6.67 (3.37) .311 n.s .012 

Nec. de 
Ajuda	   2.64 (3.07) 4.65 (4.09) 6.44 (3.36) 6.67 (3.14) 5.67 (3.21) 3.274* .114 

*p<.05; **p<.01; n.s. não significativo 

 

Os testes de comparação múltipla sugerem que estas diferenças ocorrem entre os 

participantes que nunca tiveram emprego e que estão desempregados entre 1 e 2 anos, para 

os três termómetros (Sofrimento Emocional, Depressão e Necessidade de Ajuda). 

Ao correlacionar os acontecimentos de vida stressantes mais pontuados pela amostra 

com os valores de saúde mental e termómetros emocionais, verificou-se a existência de 

correlações positivas com todos os termómetros emocionais (TE) (tabela 6). 

 

 

 



 

19	  

Tabela 6 

Coeficiente de correlação de Pearson entre os acontecimentos de vida stressantes e a 

saúde mental, sofrimento emocional, ansiedade, depressão, revolta e necessidade de 

ajuda, da amostra total 

	   Desemprego	   Prob. Ec. 

Próprios	  

Subida custo 

vida	  

Situação social e 

política do país	  

MHI-5	   	   	   	   	  

Saúde mental	   -.003	   .058	   .104 n.s	   .088	  

TE	   	   	   	   	  

Sofr. 

Emocional	  

.409**	   .427**	   .178*	   .099	  

Ansiedade	   .354**	   .320**	   .183*	   .131	  

Depressão	   .290**	   .354**	   .164*	   .135	  

Revolta	   .366**	   .433**	   .225**	   .253**	  

Nec. de 

Ajuda	  

.407**	   .500**	   .229**	   .206**	  

*p < .05; **p < .01; n.s. não significativo 

 

Ao correlacionar a idade com os valores obtidos no MHI-5 e nos termómetros 

emocionais, verificou-se que a idade dos cidadãos apresenta uma correlação negativa com 

os níveis de saúde mental (r = -.171; p = .008) e uma correlação positiva com os 

termómetros que avaliam a depressão (r = .196; p = .003) e a necessidade de ajuda (r = 

.195; p = .004) (tabela 7). 
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Tabela 7 

Coeficientes de correlação de Pearson entre a idade e saúde mental, sofrimento 

emocional, ansiedade, depressão, revolta e necessidade de ajuda, dos participantes da 

amostra total  

	   Idade	   	  

	   r (Pearson)	   p	  
MHI-5	   	   	  
Saúde mental	   -.171**	   .008	  
 
TE	  

	   	  

Sofrimento Emocional	   .060 n.s	   .382	  
Ansiedade	   .016 n.s	   .812	  
Depressão	   .196**	   .003	  
Revolta	   .108 n.s	   .112	  
Necessidade de Ajuda	   .195**	   .004	  

**p < .01 n.s. não significativo 

 

Ao relacionar as variáveis de estudo entre si, verificou-se que as pontuações obtidas 

no MHI-5 se correlacionam negativamente com as pontuações dos termómetros da 

depressão (r = -.138; p = .043) e da necessidade de ajuda (r = -.187; p = .006) (tabela 8). 

 

Tabela 8 

Coeficientes de correlação de Pearson entre a saúde mental, sofrimento emocional, 

ansiedade, depressão, revolta e necessidade de ajuda, dos participantes da amostra total  

	   MHI-5	   	  

	   r (Pearson)	   p	  
TE	   	   	  
Sofrimento Emocional	   -.132 n.s .055	  
Ansiedade	   -.076 n.s .265	  
Depressão	   -.138* .043	  
Revolta	   -.130 n.s .058	  
Necessidade de Ajuda	   -.187** .006 

*p<.05; **p<.01; n.s. não significativo 
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Discussão 

Um dos efeitos do desemprego na saúde mental mais estudado é o seu impacto no 

bem-estar psicológico (Janlert, 1997), visto que estar desempregado por um longo período 

pode acarretar a acumulação de stress e ansiedade, devido ao facto dos recursos financeiros 

se irem esgotando com o decorrer do tempo (Jackson & Warr, 1984; Prussia, Fugate & 

Kinicki, 2001). 

Os dados relativos ao desemprego e características sociodemográficas dos 

desempregados da presente amostra vão ao encontro dos dados estatísticos nacionais (INE, 

2014), que revelam uma tendência para o desemprego ser mais expressivo junto da 

população feminina, com estudos ao nível do ensino secundário. Por outro lado, embora os 

dados do INE (2014) refiram que a maior taxa de desemprego se verifique nos jovens (15-

24 anos), a média de idades da nossa amostra ronda os 42 anos. Também verificamos que 

os empregados com habilitações literárias ao nível do ensino superior são o grupo mais 

numeroso devido ao local e modo como foi recolhida a amostra. 

Os dados obtidos no presente estudo relativos aos níveis de saúde mental dos 

cidadãos revela-nos que ambos os grupos de empregados e desempregados apresentam 

valores baixos de saúde mental. Embora as diferenças entre as pontuações dos grupos não 

sejam estatisticamente significativas, observa-se que os empregados apresentam níveis de 

saúde mental inferiores aos dos desempregados, talvez devido ao desgaste mental que 

incide nos trabalhadores, que se expressam ao nível da saúde e da produtividade 

(Seligmann-Silva, 1992). O trabalho pode causar sofrimento, ser um fator contributivo ou 

mesmo desencadeante de um problema pré-existente, e por isso, é necessário estar atento 

para o facto de que a relação trabalho/sofrimento emocional é um fenómeno psicossocial 

relacionado com o contexto atual. Embora se constate também, pela análise dos 

acontecimentos de vida stressante que para os empregados, da nossa amostra (funcionários 

públicos), a perspetiva do desemprego não é relevante. 

No que concerne aos valores obtidos nos TE's, verifica-se que são os desempregados 

os mais afetados em termos de ansiedade, revolta e necessidade de ajuda. Ou seja, 

verificou-se que os desempregados da nossa amostra se encontram com sintomatologia 

grave de sofrimento emocional, bem como um grande sentimento de revolta, ansiedade e 

necessidade de ajuda. Contudo, para além de se observaram valores preocupantes entre a 

população desempregada, não se verificam diferenças entre desempregados do sexo 
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masculino e feminino. Este resultado não se encontra de acordo com os dados de Arber 

(1991) que refere que são maioritariamente os homens que contribuem com a maior 

percentagem de rendimentos na família, e por isso, tendem a ter consequências mais 

acentuadas ao nível da saúde mental perante a situação de desemprego. Por outro lado, 

existem estudos que revelam uma maior vulnerabilidade do sexo feminino para os efeitos 

do desemprego (Guilland & Monteiro, 2010), visto que segundo o seu estudo, são as 

mulheres que permanecem durante mais tempo na situação de desemprego. O estudo por 

nós realizado espelha o desconforto, o distress, o qual é realçado com particular incidência 

nos resultados obtidos, por isso chamamos a atenção para a necessidade de uma 

intervenção precoce. Uma eventual desistência de vida provocada pela instabilidade 

económica pode levar à destruturação familiar e social com consequências graves para a 

diminuição de saúde mental. A conjugação dos resultados obtidos  em empregados e 

desempregados no que se refere à ansiedade e à revolta fazem-nos refletir e considerar que 

deve ser um estudo a aprofundar para averiguar se há causas sociais especificas que as 

potenciam, para além do desemprego, de forma a poderem ser tomadas ações preventivas. 

O facto da grande maioria receber subsídio de desemprego poderia constituir um 

fator protetor contra os efeitos negativos do desemprego na saúde mental (Rodriguez, 

2001). No entanto, não se verificaram diferenças ao nível da saúde mental e sofrimento 

psicológico entre quem recebe e quem não recebe apoio social do estado. Este resultado 

pode ter como explicação o facto dos desempregados da amostra se situarem numa faixa 

etária acima dos 40 anos, e por isso, com o avançar da idade, a saúde mental vai piorando, 

aumentando os níveis de depressão necessitando assim de ajuda ao nível psicológico. 

Por outro lado, a realização de uma atividade ocupacional durante a fase de 

desemprego poderia acarretar benefícios em termos de saúde mental, visto que ao realizar 

uma atividade remunerada ou não, o desempregado não se iria sentir inútil, nem culpado 

por não poder contribuir para a subsistência própria e/ou da sua família. Segundo 

Ackermann, Amaral e Corazza (2005), o desemprego é vivido de forma diferente por cada 

indivíduo, sendo que a pessoa desempregada não é apenas um sujeito excluído do sistema 

formal de ocupação, pois caso tenha uma atividade ocupacional, este pode sentir-se 

igualmente um trabalhador. No entanto, a maioria dos desempregados da presente amostra 

referem não realizar nenhuma atividade para ocupar os seus dias. Este facto pode estar a 

contribuir para uma pior saúde mental, na medida em que o indivíduo se sente à margem 
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da sociedade revelando uma maior vulnerabilidade e instabilidade material e emocional 

(Ackermann, et al., 2005). 

O desemprego de longa duração provoca nos cidadãos uma pior saúde mental, que se 

manifesta através de um grande sofrimento emocional, sintomatologia depressiva e 

necessidade de ajuda psicossocial. Estes dados vão ao encontro dos dados obtidos por 

Menezes e Dedecca (2006), que sugerem que quando o desemprego não é visto como uma 

situação transitória, os indivíduos desenvolvem sentimentos de autorresponsabilização, 

sofrimento e vergonha perante a sua condição, pois não se sentem capazes de promoverem 

o sustento próprio e da sua família. 

Ao referirem alguns acontecimentos de vida stressantes como algo que afeta 

profundamente as suas vidas, verificou-se que de facto, estes acontecimentos contribuem 

marcadamente para um maior distress psicológico, ansiedade, depressão, revolta e 

necessidade de ajuda. Estes acontecimentos são sobretudo relacionados com o 

desemprego, os problemas económicos próprios, a subida do custo de vida, os 

estudos/futuro dos filhos e a situação social e política do país.  

De um modo geral, considera-se pertinente avaliar os contextos de vida de cada 

indivíduo, para que se possa perceber de que forma é que, não só desemprego, mas 

também as novas condições que os indivíduos empregados têm de enfrentar e aceitar, pode 

afetar a saúde em geral, e a saúde mental em particular. Ou seja, qual o contexto social, os 

problemas de vida diretamente relacionados ou não com o desemprego, e as estratégias 

utilizadas para lidar com a situação. 

Em estudos posteriores seria importante conhecer a existência de vulnerabilidades 

psicológicas anteriores à situação de desemprego, bem como, realizar estudo longitudinal 

de forma a podermos ter dados mais consistentes que nos permitam melhor compreender 

para melhor atuar de forma a promover a saúde e o bem-estar dos indivíduos. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

Declaro que estou de acordo em participar no projeto de investigação inerente à 

Dissertação de Mestrado em Psicologia, Especialização em Psicologia Clínica e da 

Saúde, realizada pelo Dr. Gil Nadais, que visa avaliar a saúde mental dos cidadãos que 

se encontram em situação de desemprego. 

Este estudo é realizado sob a orientação científica da Prof. Dr.ª Anabela Pereira, docente 

e diretora do Mestrado acima indicado, na Universidade de Aveiro. 

 

 

Sei que sou livre de abandonar o estudo, se for esse o meu desejo. 

 

A minha identidade jamais será revelada e os dados permanecerão confidenciais. 

 

Concordo que os dados sejam analisados pelos investigadores envolvidos no estudo, sob 

a autoridade da orientadora. 



ANEXO 2 
Questionário Sociodemográfico 

 
Por favor responda às questões que lhe são colocadas, escolhendo a que melhor se adequa à sua situação. 
 
1. Género: 

Masculino Feminino 
  
 
2. Idade: __________ 
 
3. Estado Civil 

Solteiro(a) Casado(a) União de Facto Separado(a) Divorciado(a) Viúvo(a) 
      
 
4. Escolaridade: 

1º Ciclo 
(4ª Classe) 

2º Ciclo 
(6º Ano) 

3º Ciclo 
(9º Ano) 

Ensino Secundário 
(12º ano) 

Ensino Superior 

     

 
5. Tem filhos? 

  
 
 
 

Se sim, quantos?____________________________________________________________ 
 
6. Com quem vive? 

  
7. Situação Profissional: 

Empregado Desempregado 
  

 
(Se respondeu Empregado
Profissão:_____________________________________________________ 

 refira qual a sua profissão e passe para o próximo questionário.) 

 
8. Se respondeu desempregado

  
 na questão anterior, há quanto tempo está nessa situação? 

 
 
 

 
9. Qual foi o último trabalho que realizou? 
______________________________________________________________________ 
 
10. Duração do último trabalho:_____________________________________ 
 

11. Assinale o principal motivo que o conduziu ao desemprego: 

Fim de 
contrato 

Rescisão por 
vontade própria 

Conflitos com 
chefias ou colegas 

Problemas 
familiares Doença Problemas 

emocionas 
Problemas com 
álcool/drogas Desmotivação 

        
 
 
 
 

Sim Não 

  

Sozinho Pais Avós Cônjuge/ Companheiro Filhos Amigos Outros 
       

Há menos de 6 meses Entre 6 meses e 1 ano Entre 1 e 2 anos Há mais de 2 anos 
    



 
12. Recebe algum apoio social do estado (RSI, Subsídio de desemprego)? 
Sim Não 

  
 
13. Recebe algum apoio da comunidade (Banco Alimentar, Cáritas, apoio de familiares ou vizinhos)?  
Sim Não 

  

 
14. Realiza alguma atividade para ocupar o seu dia-a-dia (ex.:voluntariado)? 
Sim Não 

   

 

Se sim, qual?______________________________________________________________ 

 

15. Neste momento está à procura de emprego? 

Sim Não 

  

 

16. Com que frequência procura emprego? 

Todos os dias Várias vezes por semana Várias vezes por mês Nunca 

    

 

17. Qual o meio que utiliza mais

Centro de emprego  

 para procurar emprego? (escolha apenas 1) 

Internet Jornais Pessoalmente nos locais  

    

 

18. Mais alguém do seu agregado familiar está desempregado? 

Sim  Não 

  

 



ANEXO 3 

Acontecimentos de vida stressantes 

Assinale com um X apenas os acontecimentos que ocorreram ou estão a ocorrer na sua 
vida desde os últimos 6 meses, e que lhe têm provocado mal-estar. 
Para cada um, escolha de acordo com a escala de 0 a 3, o número que melhor 
corresponde ao grau em que estes o têm afetado. 
 

0 Nada 1 Pouco 2 Muito 3 Muitíssimo 

 

 0 1 2 3 

1. Primeiro emprego     

2. Desemprego     

3. Reforma por invalidez ou reforma 
antecipada 

    

4. Mudança de residência ou cidade     

5. Problemas económicos próprios ou de 
familiares 

    

6. Subida constante do custo de vida     

7. Emancipação, saída de casa, independência     

8. Falta de apoio ou traição de amigos     

9. Infelicidade própria ou causada a outra 
pessoa 

    

10. Insegurança no local onde vive     

11. Situação social e política do país     

12. Viver só     

13. Problemas de convivência com os outros     

14. Presença de uma pessoa não desejada     

15. Casamento ou união de facto     

16. Fim de namoro/separação/divórcio     

17. Rutura de relações familiares próximos     

18. Separação ou divórcio dos pais     

19. Nascimento de filho ou irmão     

20. Estudos e/ou futuro dos filhos ou 
familiares próximos 

    

21. Problemas de drogas ou álcool (próprios ou 
de familiar) 

    



22. Morte de familiar ou amigo próximo      

23. Aborto, Gravidez não desejada ou desejada 
mas com problemas 

    

24. Ter doença grave     

25. Envelhecer     

26. Doença de ente querido     

27. Perda de capacidades físicas ou mentais     

28. Problemas sexuais     

29. Submeter-se a tratamento médico ou 
intervenção cirúrgica  

    

30. Ocupar novo posto de trabalho     

31. Mudanças de horário de trabalho     

32. Excesso de trabalho     

33. Excessiva responsabilidade laboral     

34. Viagens (frequentes, longas, de trabalho)     

35. Tempo livre e falta de ocupação     

36. Problemas nas relações laborais (com 
chefes ou colegas) 

    

37. Êxito ou fracasso profissional     

38. Desordem familiar, rutura     

39. Abandono ou fim do percurso escolar e 
procura de emprego 

    

40. Obras em casa     

41. Problemas no local onde vivo     

 



ANEXO 4 

 
 
INVENTÁRIO DE SAÚDE MENTAL 
(José Luís Pais Ribeiro, 2011) 
Instruções: Abaixo vai encontrar um conjunto de questões acerca do modo como se sente no dia a dia. 
Responda a cada uma delas assinalando num dos quadrados por baixo a resposta que melhor se aplica a si. 
 
1. Durante quanto tempo, no mês passado se sentiu muito nervoso? 

sempre quase sempre a maior parte do 
tempo 

durante algum 
tempo 

quase nunca nunca 

 
2. Durante quanto tempo, no mês que passou, se sentiu calmo e em paz? 

sempre quase sempre a maior parte do 
tempo 

durante algum 
tempo 

quase nunca nunca 

 
3. Durante quanto tempo, no mês que passou, se sentiu triste e em baixo? 

sempre quase sempre a maior parte do 
tempo 

durante algum 
tempo 

quase nunca nunca 

 
4. Durante quanto tempo, no mês que passou, se sentiu triste e em baixo, de tal modo que nada o conseguia animar? 

sempre quase sempre a maior parte do 
tempo 

durante algum 
tempo 

quase nunca nunca 

 
5. No último mês durante quanto tempo se sentiu uma pessoa feliz? 

sempre quase sempre a maior parte do 
tempo 

durante algum 
tempo 

quase nunca nunca 

 



 
 
 
Nas primeiras quatro colunas, por favor marque o número (0-10) que melhor 
descreve o seu grau de alteração emocional na última semana, incluindo o dia de 
hoje. Na última coluna por favor indique o quanto precisa de ajuda para lidar com 
essas alterações.  

  

 

 Estudo Nº._______  
  Data. ___________  
 1. Sofrimento 

Emocional 
2. Ansiedade 3. Depressão 4. Revolta 5. Necessidade de 

Ajuda 

Desesperadamente 

Nenhum 

Extremo 

Consigo Resolver  
Sozinho (a) 

Termómetros Emocionais e Checklist de Problemas 
Alex Mitchell © 

Versão de Investigação de Pereira & Teixeira - Universidade do Minho, 2010 
 

Por favor, indique se alguma das situações que se seguem tem sido um problema para si na última 
semana, incluindo hoje. Certifique-se se respondeu SIM ou NÃO a todas as questões. 

NÃO 

 

SIM 

 

NÃO 

 

SIM 

 

Outros problemas: 

 

Problemas Práticos  Problemas Físicos 

Problemas Familiares  

Problemas Emocionais  

Preocupações 
Espirituais/Religiosas  

Habitação 
Segurança 
Trabalho/Escola 
Transportes 
Supervisão das Crianças  

  

Lidar com o Parceiro 
Lidar com os Filhos  

Preocupação 
Medos 
Tristeza 
Depressão 
Nervosismo  

Relação com Deus  
Perda da Fé 

Dores 
Náuseas 
Fadiga 
Sono 
Movimentar-se 
Tomar banho/vestir-se 
Respirar 
Feridas na boca 
Alimentar-se 
Indigestão 
Prisão de ventre 
Diarreia 
Alterações urinárias 
Febre 
Pele seca/comichões 
Nariz congestionado/seco 
Formigueiros nas mãos/pés 
Sensação de inchaço 
Sexuais 
 
  

ANEXO 5 
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