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Ofício Circular n.e 5.0.0-02 4/2022
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Assunto: Projeto Avaliação e lntervenção
ao nível dos riscos psicossociais

s. R.

REGtÃo nuróHoul DA MADETRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETAR|A REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCtA E TECNOLOGTA
DtREçÃo REctoNAL DE EDUcAçÃo

Ex. mo/a. Sen hor/a, Delegado/a, Presid ente do Consel ho Executi vo / Diretor / a
do Estabelecimento de Ensino,

Na sequência de um projeto piloto da Direção Regional de Educação,
convidamos a vossa escola a participar num estudo de avaliação dos Riscos
Psicossociais nos locais de Trabalho.

Este é promovido pela Secretaria Regional da Educação, através da Direção
Regional de Educação, e é integrado no protocolo de colaboração com a Delegação
Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Os riscos psicossociais são fatores que podem contribuir para causar dano ao
nível da saúde psicológica e física dos recursos humanos de uma organização. Podem
originar-se por problemas na conceção, organização e gestão do trabalho ou ainda
resultar de um contexto social de trabalho exigente.

Face ao exposto, a partir dos resultados deste estudo pretende-se aprofundar o
conhecimento sobre a realidade ao nível dos Riscos Psicossociais e da saúde
psicológica nos contextos de trabalho educativo. É pretendido também oferecer às

escolas participantes um instrumento de apoio à gestão de recursos humanos. Para o
efeito, o órgão de gestão da escola receberá um relatório com os resultados do
estudo.

No link abaixo, encontra-se o consentimento informado, livre e esclarecido,
onde encontra informações mais específicas sobre este processo e onde poderá validar
a vossa continuidade com vista à participação no estudo, do Estabelecimento de
Educação e Ensino que dirige.

Poderá solicitar mais informações junto dos profissionais de psicologia, ou
então entrar em contacto com o psicólogo que coordena a execução do estudo
(contacto no link).

Consenti mento i nform ado, livre e escla recido :

httos ://fo rm s. office. c om I r I rOghBAd m4E

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor Regional
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(Marco Paulo Ramos Gomes)
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