
 

 

   

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

CONFLITO TRABALHO FAMÍLIA E INTENÇÃO DE 

TURNOVER NOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS: A 

MEDIAÇÃO PELO COMPROMISSO E DIFERENÇAS 

DE GÉNERO. 

Humberto Vieira Oliveira 

 

MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

(Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das 

Organizações) 

2015 

 

 

 



 

 

 

 

   

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 

 

 

 

CONFLITO TRABALHO FAMÍLIA E INTENÇÃO DE 

TURNOVER NOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS: A 

MEDIAÇÃO PELO COMPROMISSO E DIFERENÇAS 

DE GÉNERO. 

   

 

 

Humberto Vieira Oliveira 

Dissertação orientada pela Professora Doutora Maria José Chambel 

 

MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

(Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das 

Organizações) 

2015 

 

 

Ano 



 

 

 

 

Agradecimentos 

Com o culminar desta “aventura” que começou no ano de 2010 não posso 

deixar de agradecer a algumas pessoas que em muito contribuíram para o sucesso 

desta etapa da minha vida e em particular desta dissertação. Assim: 

À Professora Maria José Chambel por ter aceite orientar-me neste estudo e ter 

permitido que desenvolvesse uma investigação com pessoas que a mim tanto me 

dizem, assim como pela disponibilidade e apoio para o sucesso da mesma. 

Ao Comando dos BV Fátima, Comandante Gaspar Reis e Adjuntos Hugo 

Fonseca e Pedro Pereira pelo apoio e contactos que permitiram recolher a amostra 

necessária para o estudo. 

Aos meus Pais pelos 23 anos de sacrifícios, pelo amor, carinho e por nunca 

me terem faltado com nada, não consigo agradecer-lhes o suficiente pela pessoa que 

sou hoje e pelo futuro que me espera, eles sabem o quanto os amo e as palavras 

poucas para tudo o que sinto. 

Aos meus Avós, Maria Rosa, Maria Rodrigues e Manuel das Neves, que 

partiram cedo demais, mas sei que estejam onde estiverem estão a olhar por mim. 

Em especial Avô não há mais saudade no mundo do que aquela que tenho de ti.  

Ao Avô Luís que permaneças nas nossas vidas por muitos e longos anos. 

Ao Fernando por todo o apoio vai aí para 10 anos, considero-te um irmão! 

Ao George por ser o grande irmão que é, simplesmente um orgulho! 

Ao Victor Santos, és família! 

Ao João Pedro Ferro por estes 5 anos que ele sabe o quão importante foi.  

Ao João Carlos, João André, Pedro Flávio, Pedro Ribeiro, Miguel Rodrigues, 

Sílvia Almeida, Ana Filipa, Nuno Almeida, Dina Garcia e Silvia D’Avó pela 

amizade e companheirismo destes últimos anos.  

Por fim e não menos importante à Cláudia Pascoal, pela ajuda, entrega, 

dedicação, amor, carinho, discussões e principalmente por me fazeres acreditar que 

isto era possível, sabes o quão importante és para mim. 

  



 

 

 

 

Índice 

Resumo 1 

Abstract 2 

Introdução 3 

O Conflito Trabalho Família e Intenção de turnover no trabalho Voluntário 4 

O Compromisso enquanto variável mediadora 8 

As diferenças de género na relação Conflito Trabalho Família e compromisso 12 

Método 15 

Procedimento 15 

Participantes 15 

Medidas 17 

Resultados 19 

Discussão 26 

Limitações e investigações futuras 27 

Implicações teóricas e práticas 28 

Referências Bibliográficas 30 

 



 

 

1 

 

Resumo 

O presente estudo visa explorar a relação entre o Conflito Trabalho-Família 

(CTF), Compromisso Organizacional - componentes afetiva (CA) e normativa (CN) - e 

Intenção de Turnover (IT) nos Bombeiros Voluntários, assim como as diferenças de 

género na relação entre CTF e CA e CN. De acordo com a literatura, existe uma relação 

entre CTF e IT, tanto nos trabalhadores pagos como nos trabalhadores voluntários, 

sendo que uma das vaiáveis que aparece frequentemente associada tanto ao CTF como à 

IT é o Compromisso Organizacional. Tendo em conta o modelo das três componentes 

do compromisso, espera-se que a CA e CN sejam mediadores da relação entre CTF e 

IT. Pretende-se ainda verificar se a relação entre CTF e CA e CN é mais significativa 

nas mulheres do que nos homens. Com base nos dados da amostra recolhida (N=263) as 

hipóteses foram testadas através de regressões lineares hierárquicas. Os resultados 

permitem verificar uma relação positiva e significativa entre CTF e IT e que o CA é um 

mediador nesta relação. Contudo verificou-se que a relação entre CTF e CA é 

semelhante nas mulheres e nos homens. No que se refere ao CN este não é um mediador 

na relação entre CTF e IT, bem como não existem resultados significativos nas 

diferenças entre homens e mulheres na relação entre CTF e CN. As implicações destes 

resultados são posteriormente discutidos, sendo ainda apontadas sugestões para estudos 

futuros.   

Palavras-chave: Bombeiros Voluntários; Conflito Trabalho-Família, 

Compromisso Afetivo; Compromisso Normativo, Diferenças de Género; Intenção de 

Turnover  
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Abstract 

This study aims to explore the relationship between Work-Family Conflict 

(WFC) and Organizational Commitment - affective component (AC) and normative 

component (NC) - and Turnover Intentions (IT) in the Volunteer Firefighters, as well as 

gender differences in the relationship between WFC and AC and NC. According to 

literature there is a relationship between CTF and IT, for paid workers as well as 

voluntary workers, and one variable that often appears linked to both WFC and TI is 

Organizational Commitment. Having regard to the three component model of 

organizational commitment, it’s expected that the AC and NC will mediate the 

relationship between WFC and TI. Another objective is to verify if the relationship 

between WFC and AC and NC is stronger in women than in men. Based on data 

collected from the sample (N = 263) the hypotheses were tested using hierarchical linear 

regressions. The results allow to verify a positive and significant relationship between 

WFC and TI and that the AC is a mediator in this relationship. However it was found 

that the relationship between WFC and AC is similar in women and men. In regard to 

NC, it is not a mediator in the relationship between WFC and TI and results regarding 

differences between men and women in the relationship between WFC and NC are not 

significant. The implications of these results are discussed, with suggestions for future 

studies being pointed out as well. 

Key Words: Volunteer Firefighters; Work-Family Conflict; Affective 

Commitment; Normative Commitment; Three Component Model, Gender Models; 

Turnover Intentions 
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Introdução 

As investigações na organização do trabalho e da família têm vindo a expandir-

se ao longo de décadas recentes, em resposta a mudanças nas estruturas familiares e 

práticas de trabalho (Cowlishaw, Evans & McLennan, 2010). Contudo, o trabalho 

remunerado não é a única forma dos indivíduos participarem numa situação de trabalho, 

sendo frequente a existência de trabalhadores não pagos e a desempenharem papéis 

cruciais em determinado tipo de organizações (Cowlishaw et al, 2010). À semelhança 

do que acontece nos Estados Unidos da América (EUA) e Austrália, os serviços de 

emergência em Portugal, principalmente fora dos grandes meios urbanos são 

assegurados por Bombeiros Voluntários. Apesar de existirem quartéis com elementos 

que asseguram os serviços de emergência durante o período diurno, sendo pagos para 

esse efeito, quando passamos para um horário noturno e fins-de-semana os serviços são 

assegurados, na maioria das vezes, por elementos voluntários.  

Nos países referenciados anteriormente Cowlishaw e colaborares (2010) 

afirmam que existem impactos desta força de trabalho nas famílias, sendo que as 

organizações que dependem do trabalho voluntário têm vindo a assistir a uma 

diminuição no número de colaboradores (McLennan & Brich, 2005). Em Portugal 

verifica-se que no ano de 2002 o número de bombeiros voluntários em Portugal 

consistia em 42258 e no ano de 2013 esse número diminuiu para 29703, i.e., um 

decréscimo de 12555 indivíduos a despenderem o seu tempo para esta causa (Pordata, 

2015).  

 Neste âmbito, são muitas vezes apontadas como causas, para este abandono do 

trabalho voluntário, as dificuldades em gerir as exigências do trabalho e família 

(McLennan, Birch, Cowlishaw & Hayes, 2009). O Conflito Trabalho-Família (CTF) 

surge assim como uma temática importante na explicação da possível intenção de 

abandono do voluntariado, existindo evidências que o conflito entre papéis tem este 

efeito, tanto em colaboradores pagos como voluntários (e.g. Cowlishaw et al, 2010; 

Houkes, Janssen, Jonge & Nijhuis, 2001; McLennan et al, 2009). O compromisso 

organizacional surge também como uma variável de importância significativa na 

diminuição da intenção de abandono da organização (Allen e Meyer, 1996; Meyer, 

Stanley, Herscovitch & Topolnysky, 2002), sendo que também assume importância no 

conflito trabalho família, porque leva à diminuição do compromisso com a organização 

(e.g Cannon, 1998; Thompson, Beauvais & Lyness, 1999). Neste sentido tendo o 
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compromisso relação com o CTF e com a Intenção de Turnover (IT), pretende-se 

verificar se esta ligação entre o trabalhador e a organização pode ser o mecanismo 

explicativo da relação entre o CTF e IT nestes trabalhadores voluntários.  

Para além disso, com o progressivo aumento do número de mulheres no mundo 

do trabalho, verificaram-se várias mudanças não só ao nível do contexto laboral pago, 

como também do voluntário. Tendo em conta as diferenças de género, e existindo 

estudos que referem uma maior saliência do papel familiar na mulher do que nos 

homens, nos quais o papel de trabalhador tem mais relevo (Marsden, Kalleberg & Cook, 

1993) este estudo tem também como objetivo investigar se a relação entre o CTF e o 

Compromisso afetivo e normativo é maior nos homens do que nas mulheres.  

Por fim pretende-se ainda contribuir para o aumento do diminuto leque de 

estudos envolvendo estas variáveis e bombeiros voluntários em Portugal, podendo desta 

forma contribuir para o esclarecimento de questões relacionadas com a intenção de 

abandono dos bombeiros voluntários assim como contribuir para explicar diferenças no 

compromisso dos homens e das mulheres.  

Deste modo, recorrendo sempre ao apoio teórico e empírico irá ser apresentada 

primeiramente uma revisão sobre a relação entre o CTF e a IT, o compromisso enquanto 

variável mediadora da relação anterior e por fim diferenças de género na relação entre o 

CTF e o compromisso, tendo em conta a população de bombeiros voluntários. 

Posteriormente é apresentado o método utilizado para a recolha de dados, os resultados 

obtidos e uma discussão dos mesmos. Por último, apresentam-se as limitações 

subjacentes ao presente estudo, sugestões de possíveis investigações futuras e ainda as 

implicações teóricas e práticas decorrentes dos resultados encontrados. 

 

O Conflito Trabalho Família e Intenção de turnover no trabalho Voluntário  

As mudanças verificadas na sociedade atual levaram a alterações na estrutura e 

funcionamento das famílias e do trabalho, surgindo novas responsabilidades e 

liberdades. Como consequência despoletaram, também, novos problemas (Brubaker & 

Kimberly; Drew, cit por Pinto,2013), que se centram, mais concretamente, na 

dificuldade de conciliação entre o trabalho e a família. Esta situação, por sua vez, levou 

ao aumento dos estudos no campo das relações entre trabalho família, dando origem a 
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diversas teorias, que de acordo com Carlson e Grzywaxz em 2008, podem derivar de 

três perspetivas: Negativa, Positiva e Integradora.  

A primeira perspetiva (negativa) resulta da ideia de que os recursos possuídos 

pelo indivíduo são reduzidos e finitos, para o desempenho que tem em qualquer papel 

social. Desta forma a manutenção de múltiplos papéis, como por exemplo de empregado 

e pai, leva à diminuição de recursos, provocando sentimentos de tensão. Por 

consequência atender a todas as pressões a que está sujeito em simultâneo torna-se 

difícil (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964).Tendo em consideração esta 

dificuldade surge o CTF definido como uma forma de conflito entre papéis em que as 

exigências do trabalho e da família são incompatíveis, levando a que a participação num 

dos papéis seja dificultada pela participação no outro (Greenhaus & Beutell, 1985; 

Casper, Martin, Buffardi & Edwins, 2002). Este conflito poderá assumir três tipos: a) 

baseado no tempo – dificuldade do indivíduo prende-se com a exigência de ter de 

desempenhar um papel adequadamente e não conseguir devido ao tempo exigido no 

desempenho de outro papel; b) baseado na tensão - a preocupação gerada pelas 

exigências de um dos papéis, resulta na incapacidade de desempenhar corretamente o 

outro papel; c) baseado no comportamento - a incongruência entre comportamentos a 

serem manifestados num papel e que não se adequam a outro que o indivíduo tem de 

desempenhar. Este pode ainda assumir duas direções: direção trabalho família - quando 

existe a interferência do papel profissional na família - ou direção família trabalho - em 

que será o papel familiar a interferir com o trabalho (Netemeyer, Boles & Mcmurrianm, 

1996). No âmbito desta investigação a direção trabalho família será a adotada, uma vez 

que o conflito existente nesta direção é considerado como uma das causas para o 

decréscimo e abandono do trabalho voluntário (Cowlishaw et al, 2010). 

A segunda perspetiva (positiva) vai ao encontro da ideia de que a relação 

existente entre o trabalho e a família não leva apenas a consequências negativas, 

existindo, desta forma, um enriquecimento derivado da relação trabalho - família, onde 

o papel profissional influencia de forma positiva o papel familiar e vice-versa, tal como 

acontece com o conflito. Assim, a acumulação de vários papéis por parte do indivíduo 

poderá não ser uma fonte de stress, mas uma antes, fonte de gratificação (Sieber, cit por 

Gramacho, 2012). Os recursos ganhos pelo indivíduo num dos papéis, de acordo com o 

conceito positivo, fazem com que o seu desempenho seja melhor nos restantes papéis 

assumidos (Greenhaus & Powel, 2006).  
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A terceira perspetiva (integradora) reúne o conceito de ajustamento e de 

equilíbrio entre o trabalho e a família. O conceito de equilíbrio baseia-se nas noções de 

equidade, ajustamento e desempenho de papel (Gramacho, 2012). A equidade diz 

respeito à distribuição e investimento de recursos, de forma equilibrada pelos diferentes 

papéis que são desempenhados pelo indivíduo (Greenhaus, Collins & Shaw, cit por 

Gramacho, 2012). O ajustamento refere-se à satisfação que o individuo tem nos papéis 

que desempenha e não com a distribuição equilibrada de recursos entre papéis (Carlson 

& Gryzwacz, 2008). Por fim o desempenho de papel diz respeito à negociação 

alcançada pelo indivíduo com os pares, nos quais interage nos diversos papéis, 

permitindo alcançar um equilíbrio entre trabalho e família através da correspondência 

das expectativas relacionadas com o desempenho negociadas anteriormente (Gryzwacz 

& Carlson, 2007).  

Os estudos das interações entre o trabalho e a família têm sido crescentes na 

literatura, no entanto têm sido sujeitos a algum criticismo pela fraca aposta dos mesmos 

fora dos EUA (Casper, Eby, Bordeaux, Lockwood & Lambert, 2007), bem como o foco 

dos estudos existentes serem, na sua maioria, com indivíduos que desempenham uma 

atividade remunerada (Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux & Brinley, 2005), quando o 

trabalho remunerado não é a única forma de as pessoas estarem envolvidas numa 

situação de trabalho. A prestação de serviço voluntário é uma outra forma de trabalho, 

crucial em muitos países (Cowlishaw et al, 2010), sendo que os indivíduos nesta 

situação particular não são remunerados. O trabalho voluntário tem sido definido como 

um comportamento a longo-termo, planeado pro-socialmente que beneficia 

desconhecidos e ocorre num plano organizacional (Penner, 2002). Poderá também ser 

entendido como uma forma de participação social que promove o sentido de 

comunidade e cidadania, e mais genericamente, como uma forma de ação social que 

serve um bem comum (Omoto & Malsch, 2005; Snyder & Omoto, 2008). Diversas 

comunidades e organizações precisam e dispõem de voluntários para conseguir realizar 

as suas missões sociais (Cowlishaw et al 2010). Contudo, apesar do voluntariado ser de 

elevada importância na garantia de diversos “serviços” essenciais à sobrevivência da 

população, diversos estudos (e.g. Mclennan & Birch, 2005; Mclennan, Birch, 

Cowlishaw & Hayes, 2009; Salas, 2009) têm apontado para a diminuição do número de 

voluntários, em particular na área dos serviços de emergência, no caso específico da 

Austrália e dos EUA.  
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Assim sendo, importa saber quais as causas que contribuem para o abandono do 

trabalho voluntário por parte dos colaboradores. Nas investigações realizadas com 

indivíduos que exercem funções para os quais são pagos, a compreensão das intenções 

de saída tem sido um dos focos dos estudos, uma vez que a saída de ativos humanos 

leva a impactos financeiros profundos, associados a diversas questões como a perda do 

investimento feito no capital humano, o investimento em processos de recrutamento e 

seleção, formações e perdas de produtividade (Guchait & Cho, 2010). As perdas de 

colaboradores voluntários trazem também efeitos para a organização, sendo que se 

forem tidas em conta as perdas das organizações, cujos trabalhadores são pagos, 

verificam-se perdas semelhantes para as organizações de colaboradores voluntários. A 

perda de um voluntário implica a perda de todo o investimento efetuado na formação e 

preparação do mesmo, obriga a uma conjugação de esforços por parte dos restantes 

elementos para colmatar a saída de um outro e ainda a necessidade de tentar recrutar 

novos elementos para diminuir os impactos dessa saída. 

A saída de uma organização designa-se por turnover, sendo este definido como o 

término do contrato, tanto de trabalho como psicológico com a organização para a qual 

o indivíduo trabalha (Tett & Meyer, 1993). Esta saída pode ser voluntária (Mitchell, 

Holtom & Lee, 2001) ou involuntária, sendo estas, na maioria, controladas pela 

organização (Peres, 2007). No entanto o turnover, surge após um diverso conjunto de 

situações e/ou sentimentos desagradáveis para o indivíduo, sendo que de acordo com a 

literatura, antes do turnover efetivo existe a IT, sendo esta definida como a ponderação 

do colaborador em abandonar a organização para a qual trabalha (Carmeli & Weisberg, 

2006).  

Na literatura diversos fatores são apontados como tendo influência na decisão de 

abandono da mesma, incluindo questões intrínsecas ao sujeito e questões relacionadas 

com particularidades do trabalho, ambiente do mesmo e a perceção das alternativas 

externas existentes (Fink & Fink, 1952). Diversos autores (e.g. Houkes, Janssen, Jonge 

& Nijhuis, 2001; Layne, Hohenshil & Singh, 2004 e Lum, Kervin, Clark, Reid & Sirola, 

1998) têm-se debruçado sobre o que contribui para os indivíduos ponderem abandonar a 

organização, para a qual desenvolvem a sua atividade, destacando-se diversos fatores, 

tais como: a satisfação no trabalho, identificação e compromisso organizacional, 

remunerações e benefícios, horários laborais, conflitos e ambiguidades entre papéis, 

sobrecarga de papéis e tarefas, dificuldades de conciliação trabalho-família e falta de 
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oportunidades de formação e de desenvolvimento de competências e crescimento. Neste 

sentido, verifica-se que algumas das influências na IT são questões relacionadas com a 

relação entre o trabalho e a família, assim como com o compromisso. No caso do 

trabalho voluntário, as causas de abandono têm sido enfatizadas nas dificuldades em 

gerir obrigações vindas do papel voluntário e do papel familiar, como por exemplo, o 

tempo que é passado fora em formação e em resposta a emergências, rotinas familiares 

interrompidas e mudanças de comportamento após eventos stressantes (Cowlishaw et al 

2010). Mclennan e colegas (2009) indicaram também que é o CTF que tem vindo a 

levar à intenção/decisão de abandono do voluntariado.  

 Considerando assim o referido anteriormente, é colocada a seguinte hipótese: 

Hipótese 1: O CTF relaciona-se positivamente com a IT nos bombeiros 

voluntários. 

 

O Compromisso enquanto variável mediadora  

O commitment por si só é uma das variáveis mais estudadas nas organizações, 

existindo diversas designações para este conceito, tais como empenhamento 

organizacional (Rego, Souto, & Pina e Cunha, cit. por Barbosa, 2012), 

comprometimento organizacional (Nascimento, Lopes e Salgueiro, cit. por Barbosa, 

2012) e ainda compromisso organizacional (Carochinho, cit. por Barbosa, 2012). Na 

presente investigação optei por adotar a designação de compromisso organizacional. 

Este conceito consiste na ligação psicológica e identificação emocional entre o 

trabalhador e a sua organização assim como a aceitação dos seus objetivos e valores, 

fazendo com que esteja disponível para realizar esforços pela mesma, tornando-se 

menos provável que queira abandonar a organização voluntariamente (Allen e Meyer, 

1996; Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnysky, 2002). Um dos modelos mais 

utilizados nos estudos do compromisso organizacional é o modelo das três componentes 

de Meyer e Allen (1991). Neste modelo os autores definiram o compromisso em três 

componentes, nomeadamente: a afetiva, a de continuidade e a normativa. A componente 

afetiva consiste na ligação emocional do colaborador, na identificação com a 

organização e na participação com a mesma. Um elevado nível de compromisso 

afectivo (CA) leva a que os colaboradores permaneçam na organização por vontade 

própria. A componente de continuidade refere-se à consciencialização dos consequentes 
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custos de abandono da organização. Os colaboradores permanecem na organização 

porque necessitam de o fazer. Por fim o compromisso normativo (CN) reflete um 

sentimento de obrigação perante a organização. Os colaboradores que refletem um 

elevado nível desta componente sentem que devem permanecer na organização (Meyer 

& Allen, 1991). 

Neste sentido o compromisso assume grande importância no sucesso da gestão 

organizacional (Karatepe & Halici, cit por Benligiray & Sönmez, 2012), uma vez que 

contribui para atitudes e comportamentos dos colaboradores, tais como a permanência 

na organização, a continuidade no trabalho, a tentativa árdua para beneficiar a 

organização e mostrar desempenho elevado (Mowday, Steers & Porter, 1979; Mathieu 

& Zajac, 1990; Clugston, 2000 e Wasti, 2003). Os colaboradores comprometidos com 

uma organização revelam também uma relação de compromisso com o papel 

organizacional (Biggart & Hamilton, 1984; Fukami & Larson, 1984), levando a que o 

papel ou papéis do indivíduo ganhem importância, podendo estes ser, como referido 

anteriormente, uma fonte de satisfação ou stress para os indivíduos. Esta última fonte 

pode ser discutida em dois caminhos diferentes, o ambíguo e o conflito, sendo que a 

ambiguidade se prende com a incerteza associada às expetativas com o trabalho, 

enquanto o conflito se refere à incompatibilidade entre os papéis que o indivíduo 

perceciona e os que são esperados dele. Um aumento na ambiguidade de papéis e/ou 

perceção de conflito de papéis causa stress, o que por sua vez, pode levar a muitas 

consequências negativas tanto para o indivíduo como para a organização (Rizzo, House 

& Lirtzman, 1970). Destas consequências, Quick, Quick e Nelson (1997) dividiram as 

mesmas em custos diretos e indiretos. Nos custos diretos definiram as variáveis 

relacionadas com o envolvimento e pertença tais como: a descontinuidade do trabalho, 

turnover e greves/abrandamentos, sucesso do trabalho e acidentes laborais. Nos custos 

indiretos encontram-se as variáveis de perda de energia como: a insatisfação com o 

trabalho e baixo nível de compromisso; a má qualidade nas relações, traduzidas em 

insegurança e agressividade, assim como o CTF, relacionado com a diminuição do 

compromisso organizacional. De facto, o CTF foi associado com a insatisfação no 

trabalho, baixo nível de compromisso organizacional, exaustão emocional e burnout 

(Boles, Johnson & Hair, 1997). Existe uma relação entre elevado CTF e baixo 

compromisso organizacional (Frankin, 1998; Thompson, Beauvais & Lyness, 1999). 

CTF tem uma relação negativa com a componente afetiva e a uma relação positiva com 
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a componente normativa, contudo não existe uma relação significativa com a 

componente de continuidade (Meyer, Stanley, Herscovitch and Topolynsky, 2002; 

Samuel, 2007). De uma forma geral os estudos têm indicado a existência de uma relação 

negativa entre CTF e o compromisso organizacional, ou seja, quanto mais elevado o 

nível de CTF, mais baixo será o compromisso organizacional (Hom, Caranikas-Walker, 

Prussia & Griffeth,1992; Benligiray & Sönmez, 2012). Quando entramos no campo do 

trabalho voluntário, os estudos existentes, a relacionar estas duas variáveis são em 

menor número e mais recentes (e.g. Vechina, Chácon, Marzana & Marta, 2013; Chácon, 

Vecina & Dávila, 2007; Davis, Hall & Meyer, 2003 e Vécina, Chacón, Sueiro & 

Barrón, 2012), sendo que estes apontam também para uma relação semelhante à dos 

colaboradores que exercem uma atividade remunerada.  

A importância da relação entre o CTF e o compromisso organizacional prende-

se também com a importância da relação entre o compromisso e as intenções de 

turnover dos colaboradores. Na literatura esta variável surge, nos estudos com 

trabalhadores pagos, como o indicador central da motivação para o trabalho (O’reiley e 

Chatman cit por Boezman & Elemers, 2008). No contexto do trabalho voluntário, vários 

autores (e.g, Chacón, Vecina & D’avila, 2007; Davis et al, 2003; Hidalgo e Moreno, 

2009 e Salas, 2009) indicam que as conceções de compromisso organizacional, 

satisfação e intenção de permanecer na organização são conceitos clássicos e 

relacionados (Chacón, Vecina & D’avila, 2007; Hidalgo & Moreno, 2009). Ora o 

grande desafio das organizações que dependem da mão-de-obra voluntária, prende-se 

com garantir que os seus colaboradores permaneçam satisfeitos e comprometidos, de 

forma a preencherem papéis tão necessários (Omoto & Snyder, 1995; Penner & 

Finkelstein, 1998; Okun & Eisenberg, 1992). Assim sendo, o compromisso 

organizacional assume um papel fundamental, em garantir a manutenção de 

colaboradores voluntários, principalmente quando a inexistência de meios instrumentais 

(e.g. salários; incentivos; regalias) não permite manter e atrair colaboradores motivados 

e comprometidos com a organização (Meijs, 1997 cit por Meijs & Karr, 2004; Pearce, 

1993) tornando-se esta uma tarefa difícil, para as mesmas (Boezeman & Elemers, 

2008).  

A relevância da compreensão da relação entre o compromisso e as intenções de 

turnover leva assim à explicação da relação entre estas duas variáveis na literatura já 

existente. Neste sentido são exploradas três perspetivas teóricas sobre a relação entre o 
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compromisso e as intenções de turnover, tendo cada uma delas conceções e implicações 

distintas (Tett & Meyer, 1993). Num dos pontos é sugerido que o compromisso para 

com a se organização desenvolve através da satisfação com o trabalho, levando a que 

este medeie os efeitos de satisfação e variáveis de abandono (Tett & Meyer, 1993). O 

segundo ponto de vista indica o contrário do anterior, afirmando que o compromisso 

para com a organização leva à criação de atitudes positivas em relação ao trabalho, 

possivelmente através de um processo de racionalização (Bem, Salancik & Pfeffer, cit. 

por Tett & Meyer, 1993). Assim as pessoas permanecem ou abandonam a organização 

com base no que sentem sobre o seu trabalho, esperando-se que os efeitos do 

compromisso na IT tenham apenas uma relação indireta (Tett & Meyer, 1993). O 

terceiro ponto de vista afirma que o compromisso é independente da satisfação, sendo 

dois conceitos distintos, que se relacionam com a IT e o turnover efetivo (Tett & Meyer, 

1993). Embora de forma distinta, nestas três perspectivas a relação ente compromisso e 

IT tem sido indicada como negativa, de modo que outros autores (e.g Arnold & 

Feldman, Bluedom, HoUenbeck & Williams, 1986, cit por Tett & Meyer, 1993; 

Hallberg & Schaufeli, 2006) corroboram essa mesma ideia. Na presente investigação 

optou-se por ir ao encontro do último ponto de vista apresentado, adoptando-se assim o 

Modelo das Três Componentes do Compromisso de Meyer e Allen (1991). Neste 

sentido, toma-se o compromisso como independente da satisfação e pretende-se 

verificar qual o papel deste na relação entre a variável CTF e a IT nos colaboradores 

voluntários. Assim sendo, tendo em conta o modelo de Meyer e Allen (1991), é 

indicado que todas as componentes do compromisso (afetiva, normativa e continuidade) 

têm uma relação negativa com a IT. No contexto voluntário as evidências apontam no 

sentido de as componentes afetiva e normativa terem maior relevância do que a 

componente de continuidade, uma vez que esta última se relaciona mais com ligações 

de caratér instrumental (o que não se revela pertinente quando lidamos com 

trabalhadores voluntários; e.g. Liao-Troth, 2001 e Stephans et al, cit por Boezman & 

Elemers, 2008).  

Existindo evidências da relação entre o CTF e o compromisso, assim como, 

entre o compromisso e a IT, como referido anteriormente, existem também autores (e.g. 

Frone, Russell & Cooper, 1992; Chapman, Ingersoll-Dayton & Neal, 1994; Hammer, 

Allen & Grigsby, 1997) a afirmar, nas suas investigações, que é praticamente 

impossível um indivíduo escapar totalmente de um conflito entre papéis, sendo que se 
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tiver de desempenhar um conjunto múltiplo deles, esta situação pode levar ao aumento 

da pressão ou tensão e consequentemente ao CTF. 

Desta forma, dada a impossibilidade de escapar de um conflito entre papéis, 

verificando-se que o conflito não acontece apenas com colaboradores que exercem uma 

atividade remunerada e existindo ainda evidências de que o conflito afeta negativamente 

o compromisso e que este por sua vez se relaciona negativamente com a IT, 

apresentam-se as seguintes hipótese: 

Hipótese 2a: O CA vai mediar a relação entre o CTF e a IT, nos bombeiros 

voluntários; 

Hipótese 2b: O CN vai mediar a relação entre o CTF e a IT, nos bombeiros 

voluntários. 

 

As diferenças de género na relação Conflito Trabalho Família e compromisso 

No âmbito das alterações ao nível do contexto laboral (remunerado e voluntário) 

já mencionadas anteriormente, a crescente entrada da mulher no mesmo deve ser 

salientada pois conduziu a alterações nas dinâmicas da vida laboral voluntária e na vida 

familiar. Historicamente existe uma composição social tanto do trabalho, como do 

género, sendo conceitos que noutro contexto podem assumir outros significados 

(Pereira, 2012). O trabalho e a família ao longo dos tempos não têm assumido papéis 

separados, sendo segregados segundo o género (Santos, cit por Pereira, 2012). A partir 

dos anos 60 assiste-se à participação ativa da mulher no mercado de trabalho, contudo é 

a partir dos anos 70 a 80 que surge a feminização do mundo do trabalho e por 

consequência da esfera pública (Quintana, cit por Pinto, 2003). A procura por uma 

carreira profissional e o baixo nível de rendimentos, apesar de serem esposas e mães, é a 

principal razão pela qual as mulheres têm vindo a integrar a força de trabalho. Esta 

situação tem levado a preocupações, sendo algumas relacionadas com o envolvimento 

familiar mais marcado das mulheres o que pode levar à redução dos seus níveis de 

compromisso organizacional (Marsden, Kalleberg & Cook, 1993). 

O compromisso surge no contexto voluntário, como referido anteriormente, 

como uma variável de elevada importância. O mesmo está relacionado com 

características pessoais dos colaboradores, tais como: idade, género, estabilidade do 



 

 

13 

 

trabalho e necessidade de sucesso (Bateman & Strasser, 1984). O género por si só surge 

como uma variável muito importante na clarificação dos níveis de compromisso 

organizacional dos colaboradores (Kara, Uysal & Magnini, 2012), existindo uma vasta 

teorização sobre as diferenças de compromisso organizacional entre homens e mulheres, 

normalmente seguindo as perspetivas dos modelos de trabalho ou de género (Marsden 

et al, 1993). Os modelos de trabalho explicam as diferenças de género no compromisso 

organizacional, com base nas diferentes atividades laborais que homens e mulheres 

tendem a exercer. As caraterísticas dos empregos e situações no trabalho 

desempenhados no mesmo contexto organizacional afetam o compromisso, sendo que 

tal segregação poderá levar a diferenças de género no que se refere ao compromisso 

organizacional (Marsden et al, cit por (Kara, Uysal & Magnini, 2012). Os modelos de 

género enfatizam as características pessoais e ligações familiares, especialmente nos 

resultados de empregabilidade nas mulheres. Estes são baseados num conjunto de 

fatores heterogéneos, que diferem consoante o género, entre os quais encontramos os 

papéis familiares (Marsden, et al, 1993), sugerindo-se que o processo de socialização da 

infância e adolescência criam identidades distintas para homens e mulheres (Dood-

McCue, cit por Kara, Uysal & Magnini, 2012). No ramo tradicional dos modelos de 

género defende-se o pressuposto básico de que as mulheres aceitam o papel familiar 

como a fonte principal da sua identidade e realização, levando a que tenham uma 

orientação diferente dos homens no que se refere à orientação para o trabalho, em que 

para eles o trabalho é o foco primordial da sua identidade e para elas é a família (Kara, 

Uysal & Magnini, 2012). Neste sentido as afiliações familiares influenciam 

indiscutivelmente o compromisso, funcionando como concorrentes ao trabalho, sendo 

que deste ponto de vista as ligações familiares extensivas – casamento e filhos - devem 

baixar o compromisso tanto nos homens como nas mulheres (Marsden et al 1993). 

Assim embora as ligações familiares levem à diminuição do compromisso em ambos os 

géneros, esta diminuição é maior nas mulheres, derivado de algumas situações como: as 

mulheres se encontrarem mais frequentemente na situação de mães solteiras, o que leva 

a que as ligações familiares tenham mais importância e consequentemente uma 

diminuição do compromisso (Marsden et al, 1993) e a tradicional divisão de “ganha-

pão/dona de casa” nos papéis familiares, onde o homem providencia os recursos 

necessários à família e a mulher cuida e educa a mesma. Esta situação leva ao aumento 

do compromisso por parte dos homens e à diminuição nas mulheres, fazendo com que 

surja a perspetiva de que as mulheres são menos comprometidas do que os homens 
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(Marsen et al, 1993). Os estudos de Innstrand, Langballe, Falkum, Espnes e Aasland 

(2009), com um grupo de indivíduos de 8 profissões diferentes revelou que as mulheres 

participavam mais tempo em tarefas familiares e Mortazavi, Pedhiwala, Shafiro e 

Hammer (2009) descobriram que as mulheres apresentavam mais stress em casa do que 

os homens e estes, mais stress no trabalho, sugerindo um envolvimento maior da mulher 

no papel familiar e do homem no papel laboral. Assim sendo parece que, a família surge 

como o elemento central no papel da mulher, levando a que existindo uma interferência 

da organização, se dê uma destabilização no papel mais relevante, provocando o CTF. 

Deste modo, a reação por parte das mulheres seria um menor compromisso e 

consequentemente uma relação mais forte na relação entre o CTF e o compromisso. 

No contexto voluntário, e apesar do papel dos homens não surgir exatamente 

como o de “ganha-pão”, nas mulheres o papel de “dona de casa” mantém-se, o que 

tendo em conta os modelos de género na explicação das diferenças de compromisso 

entre homens e mulheres, com as mulheres a terem maior propensão para as ligações 

familiares e os homens para as ligações laborais surgem as seguintes hipóteses:  

Hipótese 3a: A relação entre CTF e CA é maior nas mulheres do que nos 

homens.  

Hipótese 3b: A relação entre CTF e CN é maior nas mulheres do que nos 

homens. 
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Método 

Procedimento  

Os dados foram obtidos através do contato com 7 corporações do distrito de 

Santarém, 1 de Leiria e posteriormente através da divulgação online do questionário em 

grupos de bombeiros nas redes sociais e num website direcionado a bombeiros.  

Os questionários foram apresentados e entregues em formato papel aos 

comandos das corporações de bombeiros, sendo posteriormente distribuídos aos 

elementos das mesmas pelos respetivos comandantes. A versão online do questionário 

foi disponibilizada na plataforma Survey Monkey. A recolha dos dados decorreu entre os 

meses de Fevereiro e Março de 2015, tendo sido recolhidos 162 questionários válidos 

em formato papel e 101 em formato digital. O preenchimento do questionário demorou 

aproximadamente 15 minutos. A todos os participantes foi garantida a confidencialidade 

das suas respostas e disponibilizado o contato do responsável do projeto para o caso de 

pretenderem receber informação sobre os resultados gerais do estudo. Foi ainda 

comunicado que seria entregue posteriormente a cada corporação um relatório não 

científico com a explicação dos resultados.     

 

Participantes 

Os participantes deste estudo fazem parte de 8 corporações de bombeiros 

voluntários dos distritos mencionados anteriormente, onde se fez a distribuição dos 

questionários em papel e de outras corporações do país não especificadas, que 

responderam ao questionário online. Assim sendo, a amostra corresponde, conforme se 

pode verificar na Tabela 1, a um total de 263 bombeiros voluntários, de diversas 

corporações do país, com idades compreendidas entre os 18 e os 63 anos (M=32.85; 

SD=10.00), sendo na sua maioria casados (55.9%) e, desses, 59.6% não têm cônjuges 

bombeiros. Quanto ao número de filhos, 50.2% refere não ter filhos, e 48.7% referem 

ter entre um e três filhos. No que concerne às habilitações literárias o 12º ano predomina 

(42.6%). A maioria dos participantes no estudo são do sexo masculino (65.8%). O 

tempo de voluntariado mais comum situa-se entre os 10 e os 20 anos (43.3%). Por fim, 

em relação ao posto detido pelos bombeiros da amostra, os bombeiros de 3ª compõem 

41.4% das respostas ao questionário.  
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Tabela 1. Análise descritiva da amostra do estudo (n=263) 

     %  Média DP 

Sexo     

Masculino 65.8 - - 

Feminino 34.2 - - 

Idade     

Total (18-63) - 32.85 10.00 

Masculino (18-63) - 34.39 10.36 

Feminino (18-59) - 29.89 8.58 

Tempo de voluntariado    

<1 ano 1.1 - - 

Entre 1 e 5 anos 22.8 - - 

Entre 5 e 10 anos 43.3 - - 

Entre 10 e 20 anos 11.4 - - 

>20 anos 15.6 - - 

Habilitações    

Até 9º ano 29.3 - - 

12º ano  42.6 - - 

Frequência universitária  10.6 - - 

Licenciatura  11 - - 

Superior à licenciatura  6.5 - - 

Número de filhos    

Nenhum 50.2 - - 

Entre 1 e 3 48.7 - - 

Mais de 4 1.1 - - 

Estado civil     

Solteiro 38.8 - - 

Casado/União de Facto 55.9 - - 

Divorciado/Viúvo 5.3 - - 

Categoria    

3ª 41.4 - - 

2ª 25.1 - - 

1ª 16.3 - - 

Chefia 9.9 - - 

Comando 7.2 - - 

Ambos os conjugês bombeiros    

Sim 59.6 - - 

Não 40.4 - - 
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Medidas  

 

Conflito Trabalho - Família. Como medida do Conflito Trabalho-Família foi 

utilizada uma tradução para português da Multidemensional Measure of Work-Family Conflict 

de Carlson, Kackmar e Williams (2000), uma escala já utlizada num estudo anterior de Sobral 

(2013). Trata-se de um instrumento com 14 itens avaliados numa escala de Likert de 5 pontos 

(1-“quase nunca” – 5- “quase sempre”), na qual valores mais elevados indicam níveis mais 

elevados de CTF. Como exemplos destes itens temos: “Sinto que não tenho tempo suficiente 

para as minhas tarefas em casa, devido ao tempo que tenho de despender no trabalho” ou “O 

meu emprego interfere negativamente com as minhas tarefas familiares”. Todos os itens 

apresentaram um peso fatorial superior a 0.90, não tendo sido necessário inverter qualquer 

item da escala, obtendo-se uma consistência interna de α=0.94.  

 

Compromisso Organizacional. Foi avaliado através de uma tradução do instrumento 

de Meyer & Allen (1990), o qual inclui duas dimensões: afetiva e normativa. A dimensão 

afetiva inclui 6 itens, sendo exemplo de alguns destes “Ficaria muito contente se continuasse 

a pertencer a esta corporação de bombeiros durante o resto da minha vida” ou “Eu não me 

sinto como “fazendo parte desta família” nesta corporação de bombeiros”. Após a inversão de 

três itens que se encontravam na forma negativa, todos eles apresentarem um peso fatorial 

superior a 0.70, obtendo-se uma consistência interna de α=0.84. A dimensão normativa inclui 

também 6 itens, sendo exemplos “Mesmo que fosse vantajoso para mim, sinto que não seria 

correto deixar a esta corporação de bombeiros neste momento” ou “Eu sentir-me-ia culpado 

se, neste momento, deixasse esta corporação de bombeiros”. Todos os itens apresentaram um 

peso fatorial superior a 0.70, após a inversão de 1 dos itens que se encontrava na forma 

negativa, obtendo-se uma consistência interna de α=0.78. Todos os itens foram avaliados 

numa escala de Likert de 7 pontos (1- “Discordo totalmente” – 7- “concordo totalmente”) na 

qual valores mais elevados indicam níveis mais elevados de compromisso organizacional.  

 

Intenção de Turnover. A IT foi avaliada com uma adaptação traduzida do Turnover 

Cognitions Relationships de Bozeman e Perrewe’s (2001), já utilizada em Portugal no estudo 

de Cesário, Chambel e Guillén (2014). Trata-se de um instrumento de 6 itens avaliados numa 

escala de Likert de 7 pontos (1- “Discordo totalmente” – 7- “concordo totalmente”) na qual 

valores mais elevados indicam níveis mais elevados de IT. Exemplos dos itens são: “É 

provável que venha a deixar esta corporação de bombeiros num futuro próximo” ou “Não 
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tenciono deixar esta corporação de bombeiros”. Tendo-se feito a inversão de 3 itens que se 

encontravam na negativa, todos os itens apresentaram um peso fatorial superior a 0.75, 

obtendo-se uma consistência interna de α=0.85.  

 

Variáveis de controlo. Foram ainda introduzidas quatro variáveis de controlo 

nomeadamente idade, estado civil, nível de escolaridade e número de filhos. As habilitações 

uma vez que tem surgido como variável preditor do compromisso (e.g De Cotiis & Summers, 

1987; Rhodes & Eisenberg, 2002). A idade e o estado civil, esta codificada numa variável 

Dummy (0= casado; 1=não casado), uma vez que podem explicar a variância das relações da 

amostra (Alves, 2014) e o número de filhos por estar associado ao conflito trabalho família.  
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Resultados 

A análise dos dados recolhidos, foi efetuado recorrendo ao software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 22 para Windows. Num primeiro momento foi realizada 

uma análise estatística descritiva de modo a caracterizar a amostra de acordo com os dados 

sociodemográficos (Idade; Estado Civil; Habilitações e Número de filhos) e com as variáveis 

em estudo: CTF; CA; CN e IT. Na Tabela 2 encontram-se as descrições estatísticas e as 

correlações de ordem zero para todas as variáveis da amostra total. De um modo geral a média 

e o desvio padrão indicam que em termos de CTF (M=2.58; DP=.84) os participantes 

escolheram em média a resposta “Algumas Vezes”. No que concerne ao CA (M=5.85; 

DP=1.10) os participantes deram em média a resposta “concordo” e em termos de CN 

(M=4.98; DP= 1.20) a resposta média dos participantes foi “Concordo Moderadamente”. Por 

fim, na resposta à IT (M=2.56; DP=1.38) a resposta média obtida foi “Discordo 

Moderadamente”.  

Ao analisar as correlações verifica-se uma relação significativa e negativa entre as 

variáveis CTF e CA (r= -.28, p <.01). A relação entre o CTF e CN apresenta-se também 

negativa mas não significativa (r= -0.06, n.s). A relação entre CTF e IT é uma relação positiva 

e significativa (r= 0.22 p <0.01). A relação do CA (r= -0.55, p <0.01) e do CN (r= -0.54, p 

<0.01) com a IT é negativa e significativa. Por fim, o CA e CN encontram-se correlacionados 

de forma positiva e significativa (r= 0.53, p <0.01). 

 

Tabela 2: Médias, desvios padrão e correlações entre as variáveis estudadas para bombeiros 

voluntários (n = 263) 

 Média DP 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Idade 32.85 10 - - - - - - - - 

2. Estado civil .44 .50 -.50* - - - - - - - 

3. Habilitações 2.23 1.17 -.12 .17** - - - - - - 

4. Nº de filhos 1.51 .52 .61 -.59** .16** - - - - - 

5. CTF 2.58 .84 .04 -.08 -.02 .05 - - - - 

6. CA 5.85 1.10 -.04 -.02 -.09 .04 -.28** - - - 

7. CN 4.98 1.20 .01 -.04 -.07 .02 -.06 .53** - - 

8. IT 2.56 1.38 .02 .05 .05 -.06 .22** -.55** -.54** - 

Nota: *: p<0.05; **: p<0.01 

Compromisso Afetivo (CA); Compromisso Normativo (CN); Intenção de Turnover (IT). 
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Na tabela 3 encontram-se as descrições estatísticas, as correlações de ordem zero para 

todas as variáveis e a comparação de valores médios entre homens e mulheres. De um modo 

geral a média e o desvio padrão indicam que em termos de CTF os homens (M=2.61; DP=.86) 

e as mulheres (M=2.52; DP=.80) escolheram em média a resposta “Algumas vezes”. No que 

concerne ao CA os homens (M=5.87; DP=1.13) e as mulheres (M=5.80; DP=1.02) deram em 

média a resposta “concordo” e em termos de CN homens (M=5.03; DP= 1.17) e as mulheres 

(M=4.86; DP=1.25) a resposta média dos participantes foi “Concordo Moderadamente”. Por 

fim, na resposta à IT os homens (M=2.57; DP=1.40) e as mulheres (M=2.53; DP=1.33) a 

resposta média obtida foi “Discordo Moderadamente”.   

Quando analisamos as correlações verificamos que a variável CTF e CA se relaciona 

de forma negativa e significativa nos homens (r= -.28, p <.01) e nas mulheres (r= -.21, p 

<.01). A correlação entre o CTF e o CN é negativa, mas não significativa tanto para homens 

(r= -.04, n.s) como para mulheres (r= -.12, n.s). A IT encontra-se significativamente 

correlacionada com: o CTF de forma positiva, tanto que nos homens (r=.21, p <.01), como 

nas mulheres (r=.24, p <.01); o CA de forma negativa, tanto nos homens (r=-.52, p <.01) 

como nas mulheres (r=-.06, p <.01); o CN também de forma negativa, nos homens (r= -.53, p 

<.01) e nas mulheres (r= -.58, p <.01). Por fim, A correlação entre CA e CN é positiva e 

significativa tanto para homens (r=.51, p <.05) como para as mulheres (r=.51, p <.05). 

Ao comparar valores médios entre grupos, sexo masculino e feminino, verificamos 

que os mesmos não são significativos para todas as variáveis em estudo, nomeadamente CTF 

(F=.74, n.s), CA (F=.22, n.s), CN (F=1.19, n.s) e IT (F=.05, n.s). 
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Tabela 3. Médias, desvios padrão e correlações entre as variáveis estudadas para bombeiros voluntários - Sexo Masculino (abaixo da Diagonal) e sexo feminino (acima da 

diagonal) e comparação de valores médios entre Homens e Mulheres. 

 Homens 

(N=173) 

 Mulheres 

(N=90) 

 

 

r para  Homens (abaixo da diagonal) e para Mulheres (acima da diagonal) F (comparação 

valores médios) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

 Média DP  Média DP    

1. Idade 34.39 10.36  29.89 8.56   -.47** -.02 .51** .03 -.07 -.07 .06 - 

2. Estado Civil .42 .49  .49 .50  -.52**  .24* -.63** -.05 .04 .02 .11 - 

3. Habilitações 2.03 1.08  2.6 1.26  -.10 .12  -.28** -.02 .06 -.6 .01 - 

4. Nº de Filhos 1.58 .53  1.38 .49  .63** -.57** -.35  .00 -.08 -.14 -.05 - 

5. CTF 2.61 .86  2.52 .80  .03 -.08 .01 .06  -.27** -.12 .24* .74 

6. CA 5.87 1.13  5.80 1.02  -.04 -.05 -.17 .08 -.28**  .51 -.64** .22 

7. CN 5.03 1.17  4.86 1.25  .03 -.06 -.06 -.09 -.04 .54**  -.56** 1.19 

8. IT 2.57 1.40  2.53 1.33  .01 .02 .09 -.07 .21** -.52** -.53**  .05 

Nota: *: p <0.05; **: p <0.01 

Compromisso Afetivo (CA); Compromisso Normativo (CN); Intenção de Turnover (IT)  
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Na hipótese 1 espera-se que o CTF se relacione positiva e significativamente 

com a IT nos voluntários, tendo sido corroborada, uma vez que, os resultados, como 

demonstrado na tabela 4 indicam que o CTF tem uma relação positiva e significativa 

com a IT (β=.22; p <.01). 

 

 

Tabela 4: Regressão Hierárquica do CTF na IT 

 Intenção de Turnover 

Amostra Total  

(N=263) 

 

 

 

Intenção de Turnover 

homens 

(N=173) 

 

 

 

Intenção de Turnover 

mulheres  

(N=90) 

 β β  β β  β β 

1º Passo         

   Idade .11 .11  .15 .15  .09 .10 

   Escolaridade .04 .05  -.04 -.03  .09 .09 

   Estado civil .05 .06  .17 .19  -.01 .01 

   Nº de filhos -.09 -.09  -.04 -.02  -.13 -.14 

2º Passo         

CTF - .22**  - .23**  - .22** 

   F .83 3.41**  .64 1.49  .70 2.29* 

  Adj. R-Sq. -.00 .04**  -.02 .03*  -.01 .04** 

  R-Sq. Change .01 .05**  .03 .05*  .02 .05** 

Nota: *:p<.05;**: p < .01; 

 

 

A hipótese 2a representa uma medição, esperando-se que a relação entre o CTF 

e a IT é mediado pelo CA. De acordo com Baron e Kenny (1985), existe uma relação de 

mediação quando as seguintes três condições são satisfeitas: em primeiro lugar, a 

variável independente (no caso deste estudo é o CTF) deve estar significativamente 

relacionada com o mediador (neste caso o CA). Tendo em conta os resultados 

demonstrados na tabela 5, esta condição é satisfeita, tendo o CTF a ter uma relação 

negativa e significativa com o CA (β=-.28, p <.01).  

Em segundo lugar, a variável independente (CTF) e o mediador (CA), devem 

cada um estar significativamente relacionados com a variável dependente (IT), sendo 

que esta condição também se verifica, estando o CTF relacionado significativamente 

com a IT como se verificou na hipótese 1 e na tabela 6 verifica-se que o CA se relaciona 

de forma negativa e significativa com a IT (β= -.55, p <.01). 
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Tabela 5: Regressão Hierárquica do CTF no CA 

 Compromisso afetivo 

Amostra Total  

(N=263) 

 

 

 

Compromisso afetivo 

homens 

(N=173) 

 

 

 

Compromisso afetivo 

mulheres  

(N=90) 

 β β  β β  β β 

1º Passo         

   Idade -.10 -.10  -.05 -.04  -.18 -.19 

   Escolaridade -.09 -.09  .05 .05  -.18* -.18* 

   Estado civil -.01 -.03  -.03 -.05  -.02 -.05 

   Nº de filhos .08 .08  -.06 -.08  .17 .18 

2º Passo         

CTF - -.28**  - -.27**  - -.29** 

   F .97 5.35**  .22 1.55  2.27 5.28** 

  Adj. R-Sq. .00 .08  -.04 .03**  .03 .11** 

  R-Sq. Change .02 .08  .01 .07**  .05 .09** 

Nota: *:p<.05;**: p < .01 

 

     

Tabela 6: Regressão Hierárquica do CA na IT 

 Intenção de Turnover 

Amostra Total  

(N=263) 

 

 

 

Intenção de turnover 

homens 

(N=173) 

 

 

 

Intenção de Turnover 

mulheres  

(N=90) 

 β β  β β  β β 

1º Passo         

   Idade .11 .05  .15 .12  .09 -.00 

   Escolaridade .04 -.00  -.04 -.00  .09 .00 

   Estado civil .05 .04  .17 .15  -.01 -.02 

   Nº de filhos -.09 -.05  -.04 -.08  -.13 -.04 

2º Passo         

Comp. Afetivo - -.55**  - -.65**  - -.52** 

   F .83 23.16**  .64 13.36**  .70 12.22** 

  Adj. R-Sq. -.00 .30**  -.02 .41**  -.01 .25** 

  R-Sq. Change .01 .30**  .03 .41**  .02 .25** 

Nota: *:p<.05;**: p < .01; 

 

Por fim a relação entre a variável independente e a variável dependente deve 

estar significativamente mais fraca (mediação parcial) ou não significativa (mediação 

total) quando o mediador é incluído na equação, sendo que esta condição também é 

satisfeita. Como se pode verificar na tabela 7, a inclusão do CA tem um efeito 

significativo (β=-.53; p <.01) na IT, sendo que o efeito do CTF passa a não ser 

significativo (β=.07, n.s). Desta forma, verifica-se que o CA medeia totalmente a 

relação entre o CTF e a IT nos bombeiros voluntários. Para averiguar a significância 
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desta mediação foi também realizado o teste de Sobel, sendo que o valor obtido indica 

que a diferença é significativa (z=3.31, p <.01).  

 

Tabela 7: Regressão Hierárquica do CTF e CA na IT 

 Intenção de Turnover 

amostra Total  

(N=263) 

 

 

 

Intenção de turnover 

homens 

(N=173) 

 

 

 

Intenção de Turnover 

mulheres  

(N=90) 

 β Β  β β  β β 

1º Passo         

   Idade .01 .05  .15 .14  .09 .00 

   Escolaridade .04 -.02  -.04 -.09  .09 .00 

   Estado civil .05 .04  .17 .12  -.01 -.02 

   Nº de filhos -.09 -.05  -.04 -.15  -.13 -.05 

2º Passo         

CTF - .07  - .16  - .08 

Comp. Afetivo  - -.53**   -.56**   -.49** 

   F .83 19.68**  .62 11.14**  .70 10.39** 

  Adj. R-Sq. -.00 .30**  -.02 .41**  -.01 .25** 

  R-Sq. Change .01 .30**  .03 .42**  .02 .26** 

Nota: *:p<.05;**: p < .01 

  

A hipótese 2b representa uma mediação, esperando-se que a relação entre o CTF 

e a IT é mediada pelo CN. De acordo com as condições de Baron e Kenny (1985) para 

existir uma mediação, a primeira condição não se verifica, como se pode ver na tabela 8, 

não estando a variável independente (CTF) significativamente relacionada com a 

variável mediador (CN) (β=-.07, n.s). Assim, não estando uma das condições satisfeitas, 

podemos indicar que a hipótese 2b é refutada, sendo que o CN não tem um efeito 

mediador na relação entre o CTF e a IT. 
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A hipótese 3a espera-se que a relação entre o CTF e o CA é maior nas mulheres 

do que nos homens, sendo esta hipótese é refutada como podemos verificar na tabela 4, 

em que a relação entre CTF e CA nas mulheres é idêntica (β=-.29; p <.01) à observada 

nos homens (β=-.27; p <.01). Do mesmo modo, a hipótese 3b, que refere que a relação 

entre o CTF e o CN é maior nas mulheres do que nos homens, também não é suportada 

uma vez que os valores obtidos não são significativos.  

 

  

Tabela 8: Regressão Hierárquica do CTF no CN  

 Compromisso 

normativo 

Amostra Total  

(N=263) 

 

 

 

Compromisso normativo  

Homens 

(N=173) 

 

 

 

Compromisso 

normativo 

 Mulheres  

(N=90) 

 β β  β β  β β 

1º Passo         

   Idade -.01 -.01  -.01 -.01  -.05 -.05 

   Escolaridade -.07 -.07  -.10 -.10  -.06 -.05 

   Estado civil -.03 -.03  -.10 -.11  -.02 -.02 

   Nº de filhos .00 .00  -.22 -.23  .10 .99 

2º Passo         

CTF - -.07  - -.13  - -.05 

   F .36 .52  .77 .91  .48 .45 

  Adj. R-Sq. .00 .08  -.01 -.01  -.01 -.02 

  R-Sq. Change .02 .08  .04 .02  .01 .00 

Nota: *:p<.05;**: p < .01 
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Discussão  

De acordo com o esperado verificou-se que existe uma relação positiva e 

significativa entre o CTF e a IT, assim como um efeito de mediação dessa relação pelo 

CA. Contudo, esse efeito não se verifica para o CN. Por fim não se confirma que a 

relação entre CTF e CA é maior nas mulheres do que nos homens, ao passo que a 

relação entre CTF e CN não apresenta resultados significativos. 

O primeiro objetivo do estudo pretendia verificar a existência de uma relação 

positiva e significativa entre o CTF e a IT nos bombeiros voluntários. Os resultados 

obtidos nesta investigação vão ao encontro de outros estudos com colaboradores 

voluntários, que indicam que existe uma relação positiva entre o CTF e a IT, à 

semelhança do que acontece também com trabalhadores com recompensa monetária 

(e.g. Cowlishaw et al, 2010; McLennan et al, 2009). Esta observação é justificada com 

base na ideia de que a existência de um conflito entre papéis, leva a que o indivíduo se 

sinta incapaz de cumprir com as obrigações impostas dos papéis em conflito, levando a 

que surjam determinadas consequências, uma das quais a intenção de saída da 

organização.  

O segundo objetivo desta investigação passava por verificar se o compromisso, 

nas suas componentes afetiva e normativa, mediavam a relação entre o CTF e a IT. Esta 

intenção resultou da existência de literatura a suportar a ideia de que o compromisso se 

relaciona com a intenção de permanência e/ou abandono da organização (Mowaday et 

al, 1979; Wastasi, 2003), assim como o CTF surgir associado ao baixo compromisso 

organizacional (Frankin, 1998; Thompson et al, 1999). A verificação do efeito de 

medição apenas pelas componentes afetiva e normativa justifica-se pelas evidências 

apresentadas em outros estudos com trabalhadores voluntários (e.g. Liao – Thorte, 

2001; Keplan et al, cit por Boezman et cheer, 2008), em que a componente de 

continuidade não apresentava resultados relevantes. Este segundo objetivo foi verificado 

parcialmente, tendo o CA um efeito mediador na relação entre o CTF e a IT. No 

entanto, o efeito de mediação através do CN não se verificou. Tendo em conta esta 

situação, uma possível explicação para a mesma deriva da conceção dada à componente 

normativa do compromisso, que de acordo com Meyer e Allen (1991) pressupõe um 

sentimento de obrigação perante a organização. Uma vez que as corporações de 

bombeiros dependem essencialmente de voluntários, os seus elementos têm liberdade 

para decidir o ingresso ou saída das mesmas, sendo estes a prestar um serviço 
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necessário à sobrevivência da organização. Neste sentido, este sentimento de obrigação 

para com a organização não parece pesar no CTF e na consequente IT. Tendo ainda em 

conta que a média das respostas no questionário nesta componente foi “concordo 

moderadamente” poderá por aí compreender-se que não existe uma definição concreta 

de um sentimento de obrigação, não parecendo influenciar esta relação ente o CTF e a 

IT.  

Por fim o terceiro objetivo deste estudo passou por verificar se a relação entre o 

CTF e o CA e CN era maior nas mulheres do que nos homens. Com base no esperado, 

de acordo com a literatura, de que as afiliações familiares influenciam o compromisso 

(Marsden et al, 1993) e tendo os papéis de género influência no compromisso entre 

homens e mulheres, onde as mulheres surgem mais ligadas ao papel familiar e os 

homens ao papel laboral (e.g. Marsden et al, 1993; Innstrand et al, 2009 e Mortazi et al, 

2009), pretendeu-se verificar se existiam efetivamente diferenças na relação entre o 

CTF e o CA e CN entre mulheres e homens. A primeira relação não se verificou, tendo 

homens e mulheres uma relação entre CTF e CA idêntica. A segunda situação também 

não se verificou uma vez que os resultados não foram significativos na relação entre 

CTF e CN. A inexistência de resultados significativos na primeira relação analisada vai 

ao encontro dos resultados de Marsden e colegas (1993) de que os laços familiares estão 

pouco relacionados com diferenças de género no que se refere ao compromisso 

organizacional. Na segunda relação esperada, a justificação para os resultados não 

significativos vai no mesmo sentido da relação de mediação, ou seja, o sentimento de 

obrigação para com a organização não parece pesar no CTF, levando a que a relação 

entre CTF e CN não seja significativa. 

Não sendo um dos objetivo iniciais, verificou-se que os níveis de CTF, CA, CN 

e IT eram semelhantes entre homens e mulheres, o que leva a crer que os papéis de 

género, no contexto do trabalho voluntário, não têm influência nestas variáveis.  

 

Limitações e investigações futuras 

Tendo em conta os poucos estudos nesta área do CTF, Compromisso e IT nos 

bombeiros voluntários em Portugal, as contribuições deste estudo são relevantes para 

questões futuras. Contudo existem algumas limitações que merecem ser destacadas por 

forma a poderem ser colmatadas em eventuais investigações futuras. Neste sentido 
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como limitações salientam-se o número de indivíduos da amostra, que representam 

apenas uma pequena parte da população de bombeiros voluntários portugueses, sendo 

na sua maioria do distrito de Santarém, o que não permite fazer uma generalização dos 

resultados obtidos. Ainda dentro do tamanho da amostra o número de homens é muito 

superior ao das mulheres o que dificulta a comparação entre sexos, pese embora a 

realidade seja de um número maior de homens nos quadros dos bombeiros voluntários 

do que mulheres. De salientar ainda que dado ser um estudo com a variável CTF, o 

número de indivíduos solteiros também era bastante elevado o que poderá ter 

contribuído para resultados menos ou não significativos. 

No entanto, dado o interesse e importância desta temática seria interessante 

continuar a investigação da mesma, sendo que para tal proporia o aumento do tamanho 

da amostra, para valores mais próximos de uma amostra representativa da população de 

bombeiros voluntários a nível nacional, trabalhando com as mesmas variáveis. A 

realização de um estudo longitudinal para verificar se a força da mediação aumenta ou 

diminui com o passar do tempo nos bombeiros. Seria também interessante estudar a 

vertente de enriquecimento do trabalho voluntário na vida familiar. Por fim verificar se 

um eventual Conflito Trabalho – Trabalho Voluntário – Família poderá contribuir para 

a diminuição do compromisso para com a organização voluntária e a intenção de 

abandono resultado da necessidade de desvinculação do papel menos importante neste 

elo.  

 

Implicações teóricas e práticas 

A presente investigação contribuiu, primeiramente para verificar que o CA tem 

uma influência na relação entre CTF e a intenção de abandono da organização, 

esperando-se assim que quando o indivíduo experiencie conflito entre o seu papel 

voluntário e o seu papel familiar, o seu CA para com a organização vá diminuir e as 

suas intenções de saída da atividade voluntária aumentem de forma a não experienciar 

mais esse conflito. Em segundo lugar permitiu confirmar que a relação entre CTF e 

Compromisso, neste caso afetivo, não é diferente entre homens e mulheres, o que, tendo 

em conta os resultados obtidos indica que o experienciar do conflito entre o papel 

voluntário e o papel familiar, não fará com que o CA das mulheres para com a 

organização seja mais afetado do que o dos homens. Em termos práticos estas 

conclusões podem servir para se conseguirem adotar estratégias nas corporações de 
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bombeiros voluntários que levem à diminuição do conflito entre o trabalho voluntário e 

a família, assim como formas de aumento do CA para com a organização e dado os 

resultados não significativos da componente normativa, soluções que façam com o 

indivíduo sinta que não só a organização precisa dele, como ele precisa da organização. 

Neste sentido um maior envolvimento da família no papel voluntário, com a 

organização a providenciar mais momentos de interação, que permitam uma maior 

integração das famílias nas atividades e uma maior perceção da realidade do papel 

voluntário poderá contribuir o aumento do CA e CN para com a organização. A 

introdução de benefícios para os voluntários de modo a que sintam que a precisam da 

organização poderá levar ao aumento do CN.   
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