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TELETRABALHO - Quais os riscos? 

 

RISCOS PSICOSSOCIAIS 

Perigos associados Consequências 

Informação inadequada Desmotivação ou falta de sentido para o trabalho 

Isolamento Sentimento de não pertencer ao grupo de trabalho 

Longas horas de trabalho Stress, irritabilidade ou apatia 

Dificuldades de conciliação entre a vida profissional e a vida 
familiar 

Perda de produtividade Cansaço, sobrecarga ou exaustão 

Frustração e tédio Desânimo, depressão 

 

Quais as Medidas de Prevenção que podemos implementar? 

• Iniciar e terminar o dia com uma rotina ou ritual diário (vista-se, dê um passeio ou outra atividade 

dinâmica sem acesso ao PC/Computador) 

• Utilizar ferramentas de comunicação disponibilizadas pela empresa para estar informado dos 
últimos desenvolvimentos do trabalho, da equipa e organização 

• Planear o dia de trabalho, garantido o seu cumprimento (para controlar o tempo de trabalho e 
evitar sobre carga de trabalho ou trabalho permanente) 

• Desligar o computador e/ou o telefone de serviço no final da jornada de trabalho 

• Fazer curtos intervalos e o intervalo para almoço, tendo em consideração o horário definido pela 
sua entidade empregadora 

• Ter uma divisão/espaço na qual trabalha de modo que quando saia desta o trabalho se dê por 
terminado 

• Acordar com a família quais os limites das horas de trabalho 

 

RISCOS BIOMECÂNICOS 

Perigos associados Consequências 

Adoção de posturas 

inadequadas por longos 
períodos 

Fadiga muscular 

Mobiliário e equipamento 
de trabalho inadequado 

Dormência/sensação de formigueiro; 

Perda de sensibilidade e força 

Lesões músculo-esqueléticas 

 

Quais as Medidas de Prevenção que podemos implementar? 

A escolha do local onde o trabalho será desempenhado é de extrema importância para manter a 

concentração necessária para a realização das tarefas, assim como manter uma postura 

ergonómica adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeira 
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• Sentar-se em cadeiras que permitam ter os pés bem apoiados no chão e manter os joelhos 

alinhados com as ancas. Se a sua cadeira não permitir, arranje uma pequena altura como por 
exemplo um estrado. 

• Encostar-se bem às costas da sua cadeira. Utilizar um rolo de apoio lombar ou uma toalha 
enrolada. Não se incline para a frente, nem deixe as suas costas escorregarem.  

• Não se sente em cadeiras demasiado altas ou que estejam demasiado longe da sua área de 
trabalho obrigando-o/a arquear as suas costas 

 

Monitor/ecrã 

• Colocar o monitor/ecrã de forma a que os seus olhos estejam dirigidos para a parte superior do 
écran, mantendo a cabeça direita 

• Se utilizar computador portátil ou dispositivos móveis, é aconselhável usar suporte para esses 
equipamentos, a fim de manter os parâmetros descritos:  
o A borda superior do monitor deve estar no mesmo nível ou ligeiramente abaixo do nível dos 

olhos 

o A distância entre os olhos e o monitor deve ser de aproximadamente o comprimento de um 
braço (40 a 73 cm) quando o pescoço está direito 

 

Teclado e Rato  

• No uso do teclado e rato, tenha atenção no posicionamento dos punhos e dos ombros:  
o Pulsos e ombros devem estar relaxados e retos enquanto tecla.  

o No uso do rato, evite a movimentação do pulso, “abraçando” o rato e movimentado o braço 
todo. 

• Utilize descansos para teclado (caso não tenha, utilize uma pequena toalha junto ao teclado) 
com o objetivo de apoiar as mãos (e não os pulsos), contribuindo assim para diminuir as hipóteses 

de lesão de tendões e músculos 

• Deixe o pulso reto enquanto utiliza o rato. Não o incline de um lado para o outro. Em vez disso, use 
o braço inteiro 

 

RISCOS FÍSICOS 

Perigos associados Consequências 

Iluminação inadequada Fadiga visual, ardor nos olhos, irritação ocular 

Ambiente térmico inadequado Desconforto térmico, incómodo, mal-estar geral  

 

Quais as Medidas de Prevenção que podemos implementar? 

As exigências visuais também devem merecer atenção.  

• Periodicamente deve olhar para o infinito (distâncias superiores 5 m) e em várias direções 

• Colocar a mesa de trabalho de forma perpendicular às janelas para evitar a incidência da luz 
externa no monitor/ecrã do computador ou uma iluminação excessiva da área, prejudicando a 

sua visão 

• Garanta uma temperatura, humidade e ventilação adequadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCOS ELÉTRICOS 

Perigos associados Consequências 
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Contacto com equipamentos elétricos (aparelhos e 
instalações em condições deficientes)  

Choque elétrico 

 

Quais as Medidas de Prevenção que podemos implementar? 

• Não sobrecarregar tomadas ou extensões elétricas com muitas ligações em simultâneo 

• Quando ligar vários aparelhos, utilizar tomadas múltiplas ou uma extensão que contenha o 
número de tomadas que necessários 

• Para desligar um aparelho da tomada, puxe pela ficha e não pelo cabo elétrico 

• Ao utilizar uma extensão, ligar primeiro ao aparelho e só depois à tomada. Para desligar, proceder 
inversamente.  

 

RISCOS MECÂNICOS 

Perigos associados Consequências 

Queda ao mesmo nível  Traumatismo ligeiro, luxação, entorse  

Queda a nível diferente  Traumatismos, lesões graves 

Entalamento por ou entre objetos Traumatismos 

Golpes / Cortes Pequenos golpes no manuseamento de papel 

 

Quais as Medidas de Prevenção que podemos implementar? 

• Evitar tropeçar tendo atenção aos fios elétricos espalhados no chão e tapetes soltos 

• Não subir para cadeira com rodas para acessos em altura 

• Atenção às entaladelas nas gavetas ou janelas 

• Cuidado com as extremidades do papel, pois podem provocar cortes pequenos, mas profundos 

 

SERVIÇOS QUALIWORK 

A QualiWork é uma empresa de consultoria e formação, sendo, desde 2004, certificada pela NP EN ISO 9001. 

Efetuou a transição do seu Sistema de Gestão da Qualidade para a V2015 em abril 2016 no âmbito de:  

• Prestação de serviços de Consultoria, Formação e Auditoria no âmbito de normas de referência nacionais e 

internacionais a Entidades Públicas e Privadas (Qualidade, ISO 20000 Gestão de Serviços, Segurança da 
Informação, Ambiente, Investigação, Desenvolvimento e Inovação IDI, Segurança no Trabalho, Segurança 
Alimentar, entre outros)  

• Consultoria em mapeamento de processos  

 

É, desde abril 2009, uma Entidade Formadora certificada pela DGERT, o que permite aos seus clientes usufruir de 

diversas vantagens, sendo a mais notória o facto das formações frequentadas serem isentas de IVA e os 

certificados emitidos aos formandos estarem enquadrado nesta certificação. 

 

Para informação mais detalhada sobre estes serviços deverá entrar em contacto com  

sonia.vieira@qualiwork.pt - pedro.santana@qualiwork.pt. 

(917842136) (917843174) 
Bibliografia/Referências 

• act.gov.pt/Centro informacao 

• medempresa.pt 

• osha.europa,eu 

• Guia para a segurança e saúde em teletrabalho na administração publica (abril 2020) – DGAEP 
 

O presente documento constitui um resumo e interpretação livre por parte da Qualiwork, Lda não dispensando 

nem substituindo a leitura e interpretação das normas publicadas por parte da Organização afetada. 
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Esta QWTips é propriedade da QualiWork, Lda. Apenas pode ser utilizada em ações internas à entidade cliente 

recetora da mesma, não podendo ser reproduzido para outras situações salvo concordância expressa da 

QualiWork, Lda. 
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