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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de investigação está enquadrado no projeto intitulado, Construção 

de um Sistema de Avaliação de Funções e Remunerações nos CCT das Indústrias do 

Vestuário e Curtumes com vista à melhoria da Qualidade do Emprego e promoção da 

Igualdade, financiado pelo Mecanismo EEA Grants (Islândia, Liechtenstein e Noruega), 

que tem como operador nacional a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

(CIG). 

 

Este projeto tem como objetivo geral reforçar o conhecimento e a capacidade das 

organizações dos/as trabalhadores/as e empregadores através da construção de um 

sistema de avaliação de funções e remunerações das categorias profissionais da 

produção das Indústrias do Vestuário e dos Curtumes, ancorado na metodologia de 

avaliação do valor do trabalho sem enviesamento de género, com o objetivo de promover 

o Diálogo Social e a Contratação Coletiva Sectorial e de Empresa, expurgadas da 

discriminação salarial de género e concomitantemente, promovendo a qualidade do 

emprego e a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. 

 

Para a realização deste trabalho foi criada uma parceria constituída pela FESETE 

(Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e 

Peles de Portugal), APIC (Associação dos Industriais de Curtumes) e a ANIVEC/APIV 

(Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção), representantes dos 

principais intervenientes nesta relação, trabalhadores/as e empresas. Devido ao 

contributo e mais-valia que poderiam trazer para o desenvolvimento do projeto foram 

também incluídos nesta parceria a Federação Sindical Norueguesa, Fellesforbundet, 

portadora da experiência dos países nórdicos em matéria de combate às desigualdades 

de género, nomeadamente a discriminação salarial, e a Federação Sindical Europeia, 

IndustriAll, e toda a sua experiência e informação do diálogo social ao nível europeu no 

que concerne à temática do projeto.  

 

Para o desenvolvimento do projeto foram definidos quatro objetivos específicos no qual 

este trabalho está inserido: 1) Construir indicadores de avaliação de funções para as 

categorias profissionais da produção das Indústria do Vestuário e dos Curtumes, 

utilizando a metodologia de avaliação do valor do trabalho sem enviesamento de género; 

2) Contribuir para o conhecimento e informação dos dirigentes, delegados sindicais e 

membros das mesas de negociação coletiva, associações sindicais e patronais, em 

matéria de discriminação salarial de género e igualdade de oportunidades entre 

mulheres e homens; 3) Divulgar os resultados do projeto com vista à promoção através 

da contratação coletiva sectorial e de empresa das mesmas oportunidades entre homens 

e mulheres no mercado de trabalho; e 4) Contribuir, com o apoio das tecnologias de 

informação e comunicação, para a disseminação do projeto e a partilha de boas práticas 

em matéria de igualdade de oportunidades entre mulheres e homens; 
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O presente trabalho de investigação está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo 

é todo ele dedicado à caracterização da Indústria dos Curtumes, desde a estrutura e a 

sua evolução de 2012 até 2020, bem como uma caracterização socioeconómica dos/as 

trabalhadores/as que constituem a mão-de-obra deste sector, de predominância 

masculina. Procuramos também neste capítulo enquadrar a caracterização da Indústria 

do Vestuário no contexto das Indústrias Têxtil, Vestuário, Calçado e Curtumes (ITVCC). 

 

O segundo capítulo é dedicado à metodologia de avaliação dos postos de trabalho sem 

enviesamento de género. Neste capítulo procuramos explicar o motivo da escolha desta 

metodologia, bem como, todas as fases de desenvolvimento e aplicação da metodologia. 

Neste capítulo apresentamos também os resultados, bem como, o apuramento de cada 

categoria profissional e a sua organização mediante a pontuação obtida.  

 

Por fim, no terceiro capítulo, apresentamos um apuramento das principais conclusões e 

reflexões, bem como algumas considerações que possam apoiar os parceiros no 

desenvolvimento de um Diálogo Social mais profícuo para a eliminação da discriminação 

no trabalho que, segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT (OIT, 2007:50), 

constitui uma etapa fundamental para a concretização do trabalho decente, redução da 

pobreza e assegurar o desenvolvimento sustentável.  
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1. ENQUADRAMENTO 

 

1.1 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 

 

O presente trabalho de investigação, focado na Indústria dos Curtumes, parte da 

premência de efetivar nas relações laborais a Convenção n.º 100 da OIT, datada de 1951 

e ratificada por Portugal em 1966, relativa à igualdade de remuneração entre homens 

e mulheres em trabalho de igual valor. 

 

Começando por caracterizar o conceito de trabalho, o trabalho possui duas 

características centrais, por um lado, serve para produzir bens ou serviços, e por outro, 

compõe parte da integração social dos/as indivíduos/as, pois, e segundo Kovács e 

Castilho (1998), o trabalho confere estatuto social e permite o desenvolvimento 

emocional, ético e cognitivo dos/as atores/as sociais. Assim, a satisfação dos/as 

trabalhadores/as transcende a retribuição monetária e engloba conceitos psicológicos 

e sociais, como a autorrealização pessoal, o reconhecimento profissional ou as relações 

sociais no local de trabalho.  

 

A esta definição de trabalho encontra-se ligado o conceito de igualdade e como este é 

benéfico para todos/as os/as agentes envolvidos/as no mercado de trabalho, desde as 

empresas aos/às trabalhadores/as. A igualdade dá dignidade e reconhecimento aos/às 

trabalhadores/as, o que pode resultar em maior eficácia no posto de trabalho, menor 

rotatividade de trabalhadores/as nas empresas e maior facilidade na gestão dos 

recursos humanos. Importa ainda salientar que a igualdade não começa só no local de 

trabalho, mas engloba também o processo de recrutamento, desde a criação do perfil 

do/a trabalhador/a mais certo/a para a posição, ao processo de seleção e recrutamento, 

devendo este ser focado no mérito, incluindo fatores como as competências, a 

formação e a qualificação. 

 

A relação entre empresa e trabalhador/a, relações de emprego, é regulada por um 

contrato de trabalho, pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a 

prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob a 

autoridade destas. Ainda de acordo com o quadro legislativo em vigor, a retribuição é 

definida como a prestação a que, nos termos do contrato, das normas que o regem ou 

dos usos, o/a trabalhador/a tem direito em contrapartida do seu trabalho. A lei refere 

ainda que, para a definição do valor da retribuição deve ter-se em conta a quantidade, 

natureza e qualidade do trabalho, observando-se o princípio de que, para trabalho igual 

ou de valor igual, salário igual (Código de Trabalho, 2009). 

 

Um dos princípios fundamentais desta relação é que ela não pode assentar em nenhum 

fator de discriminação, seja ela de que natureza for, como se encontra plasmado na 

Constituição Portuguesa, “Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, 
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privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 

raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, 

situação económica, condição social ou orientação sexual” (CRP, 1976). O quadro 

legislativo em vigor tem também como objeto prevenir e proibir a discriminação, direta 

e indireta, em função do sexo, no acesso a bens e serviços e seu fornecimento e 

sancionar a prática de atos que se traduzam na violação do princípio da igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres (Lei n.º 14/2008). 

 

Importa salientar que, e segundo o Código de Trabalho (2009), a discriminação pode 

manifestar-se de forma direta ou indireta. A discriminação direta remete para o 

tratamento menos favorável de um/a individuo/a numa situação comparável a outro/a. 

Já a discriminação indireta ocorre quando uma disposição, critério ou prática 

aparentemente neutro seja suscetível de colocar uma pessoa, por motivo de um fator 

de discriminação, numa posição de desvantagem comparativamente com outras, a não 

ser que essa disposição, critério ou prática sejam objetivamente justificados por um fim 

legítimo e que os meios para o alcançar sejam adequados e necessários.  

 

Os estereótipos e preconceitos sobre as características inerentes a cada um dos sexos 

sustentam as práticas de discriminação de género que se manifestam na segregação 

sexual do mercado de trabalho. Segundo a OIT (2007), esta segregação afecta 

particularmente as mulheres, com uma concentração de mulheres em determinados 

sectores de atividade não tão valorizados, segregação horizontal, assim como nos níveis 

hierárquicos inferiores, mesmo nos sectores maioritariamente ocupados por mão-de-

obra feminina, segregação vertical. Neste contexto, optamos por considerar a definição 

do conceito de Discriminação apresentado pela OIT na Convenção n.º 111 como, “Toda 

a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião pública, 

ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 

igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão” 

(OIT, 2021a). 

 

O quadro legislativo em Portugal tem enraizado, desde a Constituição ao Código do 

Trabalho, que todos/as os/as trabalhadores/as devem ter as mesmas condições de 

trabalho e as mesmas oportunidades, incluindo avaliação e tarefas baseadas no género, 

assim como a igualdade salarial entre os géneros, pois para trabalho igual ou de valor 

igual, salário igual. Segundo Oelz et al. (2013: 35), “salário igual para trabalho igual 

significa que mulheres e homens com qualificações similares receberão a mesma 

remuneração se realizam o mesmo ou praticamente o mesmo trabalho em condições 

equivalentes”. 

 

Para garantir a igualdade salarial, está previsto pela lei (Lei n.º 60/2018) que as 

empresas deverão assegurar a transparência remuneratória aquando da definição do 

quadro de remunerações. Desta forma, a empresa deverá assegurar a existência de uma 
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política remuneratória transparente, assente na avaliação das componentes das 

funções, com base em critérios objetivos comuns a homens e mulheres. 

 

Apesar disto, Portugal é pautado por uma dissonância entre os ideais já referidos, 

plasmados nas normas legais, e as práticas laborais, nomeadamente na discriminação 

de género, estando esta muitas vezes ancorada a estereótipos e preconceitos do 

trabalho feminino, métodos avaliativos laborais enviesados por postos de trabalho 

predominantemente masculinos e menor poder negocial das trabalhadoras.  

 

No decorrer dos contactos bilaterais com os nossos Parceiros Internacionais, 

Fellesforbundet (Federação sindical Norueguesa) e a IndustriAll (Federação Sindical 

Europeia), ambos salientaram que pandemia causada pelo Covid 19 ajudou a expor a 

situação precária que continua a afetar as mulheres no mundo do trabalho. A parceria 

foi coerente ao identificar que a crise provocada pela pandemia de Covid 19 afetou 

particularmente as mulheres trabalhadoras e que estas foram as mais prejudicadas 

pelos seus efeitos. Os parceiros internacionais reforçaram, pela sua experiência, a 

necessidade de criar mecanismos de avaliação de transparência salarial com o 

envolvimento dos Parceiros Sociais para que seja possível uma intervenção mais eficaz 

perante as situações identificadas.  

 

Também a Comissão Europeia destaca a importância da transparência salarial, 

conforme reporta, em 2021, a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do 

Concelho (COM(2021) 93 final), a “falta de transparência salarial tem sido identificada 

como um dos principais obstáculos” (1) à persecução deste objetivo global de eliminar 

a discriminação em função do género e tem-se verificado que “o direito à igualdade de 

remuneração não é devidamente aplicado nem feito cumprir e que muitos Estados-

Membros não asseguram a transparência salarial” (2). 

 

O presente trabalho de investigação centra-se num tema específico consagrado na 

contratação coletiva de trabalho, nomeadamente, as grelhas de classificação das 

categorias profissionais, para efeitos salariais, organizadas por níveis de forma 

hierárquica do valor salarial mais baixo para o mais elevado. As classificações 

profissionais constituem um dos aspetos fundamentais regulamentados na medida em 

que estruturam as hierarquias profissionais e salariais dos/as trabalhadores/as.  

 

Este trabalho de investigação assente na definição destes conceitos procurará avaliar o 

perfil profissional, conjunto de atividade e saberes requeridos para o exercício de uma 

determinada atividade profissional (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 

2007), das categorias profissionais da área da produção da Indústria dos Curtumes. 

 

A classificação profissional em diferentes níveis é entendida como uma estruturação 

hierárquica preestabelecida dos empregos, geralmente negociada entre empregadores 
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e trabalhadores/as, e formalizada nos Instrumentos de Regulamentação Coletiva de 

Trabalho (IRCT), nos quais estão definidos os seguintes aspetos: as nomenclaturas das 

categorias profissionais; os seus conteúdos funcionais; e o seu posicionamento numa 

tabela salarial. Um sistema de classificação profissional assume várias funções, 

nomeadamente (Lima, 2004, Cerdeira, 2004):  

• Função de categorização através da construção de uma hierarquia profissional; 

• Função de regulação do mercado de trabalho na medida em que pode definir as 

condições de acesso ao emprego e as relações entre o mercado externo e interno; 

• Função de identificação das profissões, dos empregos, das qualificações e das 

competências; 

• Função salarial, ao definir uma hierarquia de remunerações e a retribuição mínima 

para cada categoria;  

• Apoiar na definição de políticas de gestão de recursos humanos (recrutamento, 

contratação, definição de tarefas, mobilidade profissional); 

• Assegurar a coerência e equidade na estrutura de salários quer dentro de uma 

empresa quer entre empresas do mesmo sector. 

 

Tendo em consideração a definição de Competência como a capacidade reconhecida 

para mobilizar os conhecimentos, as aptidões e as atitudes em contextos de trabalho, 

de desenvolvimento profissional, de educação e de desenvolvimento pessoal 

(Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2007), procuraremos avaliar as 

competências mobilizadas pelos/as trabalhadores/as para o desenvolvimento das 

tarefas associadas a cada uma das categorias profissionais.  

 

Nem todas as competências são adquiridas em contexto formal e por isso não são 

reconhecidas como uma qualificação porque não resultam de um processo de avaliação 

e validação comprovado por um órgão competente, posto de outra forma, são 

conhecimentos adquiridos de forma informal e que não obedecem a referenciais 

estabelecidos pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, ANQEP 

(Ibidem). Assim, procuramos decompor as tarefas e responsabilidades mobilizadas 

pelos/as trabalhadores/as para o exercício da sua atividade no sentido de identificar as 

competências adquiridas em contexto de trabalho e que normalmente não são 

valorizadas pelos/as trabalhadores/as.  

 

A análise efetuada permitirá pontuar os saberes utilizados, as responsabilidades 

associadas, os esforços despendidos e a exposição a riscos e doenças profissionais para 

que no final possamos comparar todas as categorias profissionais em análise e verificar 

se identificamos ou não situações de discriminação e se confirma ou não na Indústria 

dos Curtumes que para trabalho igual ou de valor igual, o salário é igual. 
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1.2 ESTRUTURA DO EMPREGO NA INDÚSTRIA DOS CURTUMES 

 

Neste capítulo apresenta-se uma caracterização do emprego na Indústria dos Curtumes 

a nível nacional no período entre 2012 a 2020 com base nos dados estatísticos 

disponibilizados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho 

e da Solidariedade e Segurança Social (GEP – MTSSS) a partir dos Quadros de Pessoal.  

 

Relativamente ao enquadramento do sector, foram considerados para a análise os 

dados estatísticos onde se insere a Indústria dos Curtumes, os enquadrados na 

Classificação Portuguesa das Atividades Económicas – Revisão 3 (CAE – Rev. 3) 15 

(Instituto Nacional de Estatística, I.P., 2007), designada por Indústria do couro e dos 

produtos do couro. Mais especificamente foram consideradas as CAE: 15111 - 

curtimenta e acabamento de peles sem pelo e 15113 - curtimenta e acabamento de 

peles com pelo. 

 

1.2.1 A INDÚSTRIA DOS CURTUMES – NÚMERO DE EMPRESAS E 

TRABALHADORES 

 

A análise da estrutura empresarial da Indústria dos Curtumes permite verificar que, em 

termos líquidos, o número de empresas praticamente se manteve entre 2012 e 2018. 

A Indústria dos Curtumes representa em 2018 cerca de 1% das empresas das ITVCC 

(quadro n.º 1). Entre 2018 e 2020, o número das ITVCC desceu e o mesmo pode ser 

evidenciado na Indústria dos Curtumes, contudo, este sector continua a representar 

cerca de 1% das ITVCC. Não conseguimos apurar até que ponto o decréscimo verificado 

entre 2018 e 2020 se deve na totalidade ao impacto das medidas que tiveram de ser 

tomadas para controlar a pandemia causada pelo Covid 19 e que poderão ter levado ao 

encerramento destas empresas. Esta avaliação só poderá ser feita após a publicação 

dos dados de 2022, ano em que a economia iniciou a sua atividade sem interferência 

de medidas sanitárias de prevenção contra a pandemia. 

 
Quadro n.º 1 | Número de Empresas da Indústria dos Curtumes entre 2012 e 2020 

Sectores 2012 2016 2018 2020 

Curtumes 78 83 77 72 

ITVCC 7.424 7.924 7.653 6.827 

 

Analisando a dimensão das empresas, verifica-se que 87,5% têm menos de 50 

trabalhadores/as, sendo que quase a maioria das empresas têm até 10 trabalhadores/as 

(quadro n.º 2). Assim, pelo critério de dimensão, as empresas dos Curtumes são, na sua 

grande maioria, micro e pequenas empresas. 

 



 
 

 
17 

Quadro n.º 2 | Número de empresas na Indústria dos Curtumes, por dimensão da empresa (2020) 

N.º de Pessoas 

ao Serviço 

N.º de  

Empresas 

1 a 9 10 a 49 50 a 249 250 a 499 500 a 999 >= 1000 

Sem 

Pessoa

s ao 

Serviço 

Total 

Geral 

N.º empresas 38 25 7 - 1 - 1 72 

Peso do escalão no total 52,8% 34,7% 9,7% - 1,4% - 1,4% 100,0% 

 

Existe neste período um aumento do emprego na Indústria dos Curtumes que emprega 

cerca de 1% dos trabalhadores das ITVCC (quadro n.º 3). Dos 1.978 trabalhadores/as, 

1.296 são homens, o que significa que esta indústria é maioritariamente (65,5%) 

masculina. 

 
Quadro n.º 3 | Número de Trabalhadores/as entre 2012 e 2020 

Ano 

Sectores 
2012 2016 2018 2020 

Curtumes 1.974 2.338 2.183 1.978 

ITVCC 153.279 171.200 170.798 152.311 

 

1.2.2 ANÁLISE GEOGRÁFICA DO EMPREGO E EMPRESAS DA INDÚSTRIA DOS 

CURTUMES 

 

A Indústria dos Curtumes encontra-se fortemente implantada num distrito, Santarém. 

Este distrito alberga, em 2020, 76,4% das empresas (quadro n.º 4). Quando comparado 

com 2018, verificamos que em 2020 ocorreu uma diminuição do número de empresas 

em Santarém e um ligeiro aumento em Braga, Aveiro e Portalegre, (mais uma empresa 

em cada um destes distritos). Nos restantes distritos, com a exceção de Lisboa, 

mantiveram o mesmo número de empresas. No caso de Lisboa, verificamos que em 

2020 já não há registo das duas empresas que existiam em 2018. 

 
Quadro n.º 4 | Número de Empresas da Indústria dos Curtumes por distrito entre 2018 e 2020 

Distrito 

2018 2020 

N.º de 
Empresas  

Peso do distrito 
no total 

N.º de 
Empresas  

Peso do distrito 
no total 

Santarém 62 80,52% 55 76,40% 

Braga 3 3,90% 5 6,90% 

Porto 3 3,90% 3 4,20% 

Aveiro 2 2,60% 3 4,20% 

Portalegre 2 2,60% 3 4,20% 

Leiria 1 1,30% 1 1,40% 

Guarda 1 1,30% 1 1,40% 

Setúbal 1 1,30% 1 1,40% 

Lisboa 2 2,60% - - 

Total 77 100,00% 72 100,0% 
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Analisando o número de trabalhadores/as por distrito, verificamos que, tal como se 

verifica no número de empresas, também aqui o distrito de Santarém é o distrito que 

regista o maior decréscimo no número de trabalhadores/as. Os distritos do Porto e de 

Aveiro registam um ligeiro aumento e Braga, apesar de ter registado um aumento no 

número de empresas, regista uma diminuição no número de trabalhadores/as (quadro 

n.º 5). Portalegre regista um ligeiro decréscimo, apenas 2 trabalhadores/as, e no caso 

de Lisboa, que regista uma perda das 2 empresas, verificamos que também aqui deixou 

de ter registo de trabalhadores/as. Nos casos de Setúbal, de Leiria e da Guarda, estes 

distritos têm registados 1 empresa e um número de trabalhadores/as muito reduzido, 

5 trabalhadores/as em Setúbal e 1 trabalhador/a em Leiria e Guarda.  

 
Quadro n.º 5 | Número de Trabalhadores/as da Indústria dos Curtumes por distrito entre 2018 e 2020 

Distrito 

2018 2020 

N.º de 
Pessoas ao 

serviço 

Peso do distrito 
no total 

N.º de Pessoas 
ao serviço 

Peso do distrito 
no total 

Santarém 1.969 90,20% 1.799 91,0% 

Porto 45 2,06% 52 2,6% 

Aveiro 38 1,74% 52 2,6% 

Braga 90 4,12% 44 2,2% 

Portalegre 26 1,19% 24 1,2% 

Setúbal 5 0,23% 5 0,3% 

Leiria 1 0,05% 1 0,1% 

Guarda 1 0,05% 1 0,1% 

Lisboa 8 0,37% - - 

Total 2.183 100% 1.978 100,0% 

 

 

1.2.3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREGO DA INDÚSTRIA DOS CURTUMES 

 

Quanto à idade dos/as trabalhadores/as, a maioria, tanto nos homens como nas 

mulheres, está situada na faixa etária dos 50-64 anos, compreendendo 39,9% dos/as 

trabalhadores/as, logo seguida do grupo dos 40-49 anos, que representa 22,8% dos/as 

trabalhadores/as dos Curtumes (quadro n.º 6). 

 

Analisando a estrutura etária segundo o género, observa-se que não existe uma 

disparidade muito elevada entre as idades dos homens e das mulheres. Curiosamente, 

ao compararmos o número de homens entre 2018 e 2020, percebemos que ocorre, à 

imagem do que vimos registado no número de empresas e número de trabalhadores/as 

nesta indústria, uma clara diminuição no número de homens na Indústria dos Curtumes, 

mas esta tendência não é acompanhada pelas mulheres e neste caso podemos verificar 

que entre 2018 e 2020 há registo de mais uma mulher a trabalhar na Indústria dos 

Curtumes. 
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Quadro n.º 6 | Estrutura etária das pessoas ao serviços da Indústria dos Curtumes segundo o género entre 2018 e 

2020 

Nível 
Etário 

Homens Mulheres 

2018 2020 Diferença 
N.º 

2018 2020 Diferença 
N.º N.º % N.º % N.º % N.º % 

<  25 
anos 

117 7,80% 91 7,00% -26 44 6,50% 37 5,40% -7 

25-29 164 10,90% 118 9,10% -46 75 11,00% 76 11,10% + 1 

30-39 217 14,40% 225 17,40% + 8 119 17,50% 137 20,10% + 18 

40-49 384 25,60% 282 21,80% -102 187 27,50% 169 24,80% -18 

50-64 576 38,30% 540 41,70% -36 239 35,10% 249 36,50% + 10 

≥ 65 anos 41 2,70% 40 3,10% -1 14 2,10% 14 2,10% 0 

Ignorados 3 0,20% - - - 3 0,40% - - -  

Total 1.502 100,00% 1.296 100,00% -206 681 100,00% 682 100,00% + 1 

 

Observando os níveis de escolaridade do pessoal ao serviço, constata-se que a maioria 

dos/as trabalhadores/as detém o Ensino Básico (64,9%). Salienta-se que apenas 6,4% 

do pessoal ao serviço detêm um diploma superior.  

 

Analisando a questão do género nos níveis de escolaridade dos/as trabalhadores/as dos 

Curtumes (quadro n.º 7), conclui-se que, apesar de não existir uma diferença muito 

elevada, os homens apresentam níveis escolares inferiores, com uma maior 

concentração nos níveis Básico e inferiores. Já as mulheres apresentam um peso 

percentual entre si mais elevado do que os homens nos seguintes níveis de 

escolaridade, Ensino Secundário, Bacharelato e Ensino Superior. 

 
Quadro n.º 7 | Níveis de escolaridade das Pessoas ao Serviço na Indústria dos Curtumes por género (2020) 

Níveis de Escolaridade 

Pessoas ao Serviço 

Homens Mulheres Total 

N.º % N.º % N.º % 

< Ensino Básico 9 0,7% - - 9 0,5% 

Ensino Básico 890 68,7% 394 57,8% 1.284 64,9% 

Ensino Secundário 317 24,5% 220 32,3% 537 27,1% 

Ensino Pós-Secundário 1 0,1% 1 0,1% 2 0,1% 

Bacharelato 11 0,8% 7 1,0% 18 0,9% 

Licenciatura, Mestrado, Doutoramento 67 5,2% 60 8,8% 127 6,4% 

Ignorados 1 0,1% - - 1 0,1% 

Total 1.296 100,0% 682 100,0% 1.978 100,0% 

 

Observando os níveis de qualificação, constata-se que 40,3% do pessoal ao serviço nos 

Curtumes são profissionais altamente qualificados e 28,0% são profissionais 

qualificados (quadro n.º 8). Os Quadros Superiores e Médios representam 10,9% dos/as 

trabalhadores/as.  
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Quadro n.º 8 | Níveis de qualificação das Pessoas ao Serviço nas Indústria dos Curtumes segundo por género 

(2020) 

Níveis de Qualificação 

Pessoas ao Serviço 

Homens Mulheres Total 

N.º % N.º % N.º % 

Quadros Superiores 116 9,0% 37 5,4% 153 7,7% 

Quadros Médios 53 4,1% 10 1,5% 63 3,2% 

Encarregados/as 48 3,7% - - 48 2,4% 

Profissionais Altamente Qualificados/as 616 47,5% 181 26,5% 797 40,3% 

Profissionais Qualificados/as 298 23,0% 256 37,5% 554 28,0% 

Profissionais Semi-Qualificados/as 136 10,5% 183 26,8% 319 16,1% 

Profissionais Não Qualificados/as 20 1,5% 8 1,2% 28 1,4% 

Estagiários/as, Praticantes e Aprendizes 9 0,7% 7 1,0% 16 0,8% 

Total 1.296 100,0% 682 100,0% 1.978 100,0% 

 

Analisando a questão por género, verifica-se uma maior predominância de homens nos 

níveis de qualificação superiores, Quadros Superiores, Quadros Médios, Encarregados 

e Profissionais Altamente Qualificados, e no caso das mulheres, uma maior 

percentagem nas Qualificadas e Semi-Qualificadas. 

 

Um outro indicador relevante na análise da estrutura de emprego prende-se com o 

vínculo contratual existente entre os/as trabalhadores/as e as entidades patronais. 

Observa-se a este nível que a maioria do pessoal ao serviço, 61,9%, tem um contrato 

sem termo com a empresa (quadro n.º 9). 

 
Quadro n.º 9 | Tipos de contrato dos/as trabalhadores/as por conta de outrem na Indústria dos Curtumes por 

género (2020) 

Tipo de Contrato 

Pessoas ao Serviço 

Homens Mulheres Total 

N.º % N.º % N.º % 

Contrato a termo 463 36,9% 270 40,1% 733 38,0% 

Contrato sem termo 790 62,9% 403 59,9% 1.193 61,9% 

Não enquadrável 2 0,2% - 0,0% 2 0,1% 

Total 1.255 100,0% 673 100,0% 1.928 100,0% 

  

Quando observamos o tipo de contrato por género, concluímos que a ocorrência de 

contratos a termo é muito próximo entre homens e mulheres, mas com uma ligeira 

desvantagem para as mulheres, 40,1% das mulheres possui um contrato a termo, 

enquanto no caso dos homens, 36,9% possui um contrato a termo. 

 

 

1.2.4 CARATERIZAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES NA INDÚSTRIA DOS CURTUMES 

 

O conceito de salário está patente no Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de 

Fevereiro), no seu artigo n.º 258, que define como retribuição a prestação a que o 
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“trabalhador tem direito como contrapartida do seu trabalho”. Esta prestação inclui “a 

retribuição base e todas as prestações regulares e periódicas feitas, direta ou 

indiretamente, em dinheiro ou em espécie”. A retribuição base (artigo n.º 262) é 

definida como “a prestação correspondente à atividade do trabalhador no período 

normal de trabalho”. A retribuição compreende a retribuição base e outras prestações 

regulares e periódicas feitas, direta ou indiretamente, em dinheiro ou em espécie 

(artigo n.º 258). 

 

Esta retribuição corresponde ao que referimos como salário mensal, a que o GEP - 

MTSSS, na recolha de informação das empresas via Anexo A ao Quadro de Pessoal do 

Relatório Único, atribui a designação de Remuneração Média Mensal Base (RMMB). 

 

O Código de Trabalho define ainda, no seu artigo n.º 270, um dos princípios 

fundamentais da retribuição: “na determinação do valor da retribuição deve ter-se em 

conta a quantidade, natureza e qualidade do trabalho, observando-se o princípio de que 

“para trabalho igual, salário igual”. Segundo a legislação nacional, os fatores 

diferenciadores dos salários serão apenas os enunciados: quantidade, natureza e 

qualidade.  

 

O mesmo Código define também, no artigo n.º 273, a garantia aos/às trabalhadores/as 

de uma retribuição mínima mensal, seja qual for a modalidade praticada, cujo valor é 

determinado anualmente por legislação específica, ouvida a Comissão Permanente de 

Concertação Social, a que corresponde o Salário Mínimo Nacional (SMN). 

 

No mesmo artigo, explicita-se que “na determinação da retribuição mínima mensal 

garantida são ponderados, entre outros fatores, as necessidades dos trabalhadores, o 

aumento de custo de vida e a evolução da produtividade, tendo em vista a sua 

adequação aos critérios da política de rendimentos e preços”. 

 

A Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) constitui um referencial do mercado 

de trabalho, tanto na perspetiva do trabalho digno e da coesão social, como da 

competitividade e sustentabilidade das empresas (GEP, 2017). De notar que também a 

Convenção n.º 131 da OIT define as orientações para a fixação da RMMG. 

 

Em Portugal, o SMN foi fixado, pela primeira vez, através do Decreto-Lei n.º 217/74, de 

27 de Maio. Nos últimos anos, o SMN tem sido revisto anualmente, tendo sido marcado 

por importantes atualizações a partir do ano de 2007. 

 

Nos salários fixados ou negociados enquadra-se o SMN, fixado por diploma legal, e o 

salário convencional ou contratual, estabelecido em IRCT. A sujeição do contrato de 

trabalho aos IRCT está patente no Código de Trabalho, logo no seu artigo 1º. 
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As Convenções Coletivas de Trabalho são, enquanto instrumento de regulamentação 

coletiva, uma das fontes de direito específica do Direito do Trabalho, ao qual se 

subordina o contrato de trabalho. A Convenção Coletiva do Trabalho é um acordo 

celebrado entre associações de empregadores e de trabalhadores, com o objetivo 

principal de estipular condições de trabalho tais como tabelas salarias, duração e 

organização do tempo de trabalho, segurança e saúde no trabalho, entre outros. 

Conforme o artigo n.º 2 do Código de Trabalho, existem as seguintes modalidades ou 

tipos de Convenções Coletivas de Trabalho: a) Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) – 

convenção celebrada entre associações de empregadores e trabalhadores; b) Acordo 

Coletivo de Trabalho – convenção celebrada entre uma associação sindical e uma 

pluralidade de empregadores para diferentes empresas; e c) Acordo de Empresa – 

convenção celebrada entre uma associação sindical e uma entidade patronal para uma 

só empresa.  

 

As convenções coletivas a nível sectorial fixam salários mínimos por categorias ou 

grupos profissionais. Conforme a Comissão Europeia, a garantia de que todos/as os/as 

trabalhadores/as da UE auferem rendimentos que lhes asseguram um nível de vida 

digno é fundamental para a recuperação, bem como para a construção de economias 

justas e resilientes, e a existência de salários mínimos tem um papel importante a 

desempenhar neste contexto. Os salários mínimos são relevantes tanto para os países 

que dependem exclusivamente de patamares salariais mínimos acordados 

coletivamente, como para os que dispõem de um salário mínimo legal. Salários mínimos 

devidamente negociados com os parceiros sociais, bem aplicados e atualizados podem: 

Proporcionar aos/às trabalhadores/as vulneráveis uma «almofada financeira» em 

períodos difíceis; Criar mais incentivos ao trabalho, melhorando assim a produtividade; 

Reduzir as desigualdades salariais na sociedade; Aumentar a procura interna e a 

resiliência da economia; Ajudar a colmatar as disparidades salariais entre homens e 

mulheres1  

 

Sendo a legislação nacional e as convenções coletivas determinantes na fixação 

referencial mínima de remuneração para os/as trabalhadores/as, as empresas 

estabelecem, em função das dinâmicas do mercado de trabalho, salários que podem 

ser acima dos valores convencionais. Assim, temos os salários efetivamente praticados 

pelas empresas que podem remunerar os seus trabalhadores acima dos salários 

negociados na contratação coletiva (Portugal, 2006). 

 

Em termos estatísticos, os salários praticados pelas empresas são publicados pelo GEP 

do MTSSS, na recolha de informação das empresas via Anexo A ao Quadro de Pessoal 

do Relatório Único e distinguidos como: RMMB e RMMG.  

 

 
1 https://europedirectminho.ipca.pt/salarios-minimos-justos-comissao-lanca-segunda-fase-de-consulta/  

https://europedirectminho.ipca.pt/salarios-minimos-justos-comissao-lanca-segunda-fase-de-consulta/
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A RMMB é o montante ilíquido pago em dinheiro e/ou géneros aos/às trabalhadores/as 

no período de referência e correspondente às horas normais de trabalho, 

independentemente de terem faltado ou não por férias, maternidade, greves, formação 

profissional, doença e acidentes de trabalho por tempo igual ou inferior a um mês. A 

RMMG resulta do somatório das remunerações base com os prémios e subsídios 

regulares e as remunerações por horas suplementares. Os Prémios e Subsídios 

Regulares são o montante ilíquido pago às pessoas ao serviço, com carácter regular 

mensal, por subsídio de alimentação, de função, de alojamento ou transporte, 

diuturnidades ou prémios de antiguidade, de produtividade, de assiduidade, subsídios 

por trabalhos penosos, perigosos ou sujos, subsídios por trabalho de turnos e noturnos. 

Excluem-se montantes relativos a retractivos, indemnizações, subsídios de Natal ou de 

férias. 

 

Recolhendo os dados estatísticos sectoriais relativamente às remunerações junto do 

GEP, procuramos avaliar a RMMB e a RMMG nas ITVCC por atividade económica, 

quadro n.º 10. 

 
Quadro n.º 10 | RMMB e RMMG nas ITVCC por atividade económica 

Atividade Económica 
RMMB RMMG 

2012 2016 2018 2019 2020 2012 2016 2018 2019 2020 

Indústria Têxtil 682,08 732,72 793,98 817,50 854,48 799,11 867,36 945,95 979,16 1.015,82 

Indústria do Vestuário 583,45 635,12 698,01 728,47 764,29 658,90 709,27 781,42 818,64 848,80 

Indústria dos Curtumes 768,39 793,56 849,54 900,87 945,77 962,86 994,37 1.056,34 1.117,84 1.146,77 

Indústria do Calçado 598,68 667,29 725,23 761,20 789,91 681,66 763,93 828,06 876,82 896,18 

Total ITVCC 616,81 671,52 733,46 764,26 799,02 707,08 769,24 842,36 882,83 912,63 

SMN 485,00 530,00 580,00 600,00 635,00 485,00 530,00 580,00 600,00 635,00 

 

Concluímos que em todos os sectores a média dos salários praticados encontra-se 

acima do SMN, sendo que os salários praticados na Indústria do Vestuário são os mais 

baixos das ITVCC, seguindo-se o Calçado, depois a Indústria Têxtil e, finalmente, os 

Curtumes. É nos Curtumes que se verificam os salários mais elevados, quer na RMMB 

quer na RMMG.  

 
Quadro n.º 11 | Aumentos salariais praticados entre sectores face ao aumento fixado no SMN 

Atividade Económica 
RMMB RMMG 

2016 2018 2019 2020 2016 2018 2019 2020 

Indústria Têxtil 7% 8% 3% 5% 9% 9% 4% 4% 

Indústria do Vestuário 9% 10% 4% 5% 8% 10% 5% 4% 

Indústria dos Curtumes 3% 7% 6% 5% 3% 6% 6% 3% 

Indústria do Calçado 11% 9% 5% 4% 12% 8% 6% 2% 

Total ITVCC 9% 9% 4% 5% 9% 10% 5% 3% 

SMN 9% 9% 3% 6% 9% 9% 3% 6% 
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Podemos ainda constatar diferenças nos aumentos salariais praticados entre sectores 

face ao aumento fixado no SMN, sendo que os aumentos percentuais atribuídos, em 

média, pelas empresas (com exceção de 2019) são inferiores ao aumento percentual 

do SMN (quadro n.º 11). 

 

Quadro n.º 12 | Comparação dos salários praticados com os salários contratuais na Indústria dos Curtumes  
2012 2016 2018 2019 2020 

Remuneração Média Mensal Ganho 962,86 994,37 1.056,34 1.117,84 1.146,77 

Remuneração Média Mensal Base 768,39 793,56 849,54 900,87 945,77 

Salário Médio Contratual 659,74 669,46 700,58 714,62 730,09 

Salário Mínimo Nacional 485,00 530,00 580,00 600,00 635,00 

 

Observando o quadro acima (quadro n.º 12), concluímos que o salário médio negociado 

em sede de contratação coletiva fica bem próximo do SMN e verificou-se uma maior 

aproximação no período entre 2012 e 2020. Em contrapartida, os salários praticados 

distanciam-se dos salários fixados e aumentam a diferença no período em análise 

(quadro n.º 13). 

 
Quadro n.º 13 | Diferença face ao salário contratual na Indústria dos Curtumes  

2012 2016 2018 2019 2020 

Remuneração Média Mensal Ganho 303,12 324,91 355,75 403,22 416,68 

Remuneração Média Mensal Base 108,65 124,10 148,95 186,24 215,69 

Salário Médio Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salário Mínimo Nacional -174,74 -139,46 -120,58 -114,62 -95,09 

 

 

1.2.5 DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE HOMENS E MULHERES 

 

A metodologia e técnicas de análise do diferencial salarial entre homens e mulheres 

têm por base metodologia já utilizada pela FESETE, integrando ainda a referência 

metodológica e conceitos do Relatório Global sobre os Salários 2018/19: O que está por 

trás da diferença salarial entre homens e mulheres (OIT, 2019) do Estudo sobre a 

diferença salarial entre homens e mulheres em Portugal (OIT, 2021b), bem como do 

Barómetro das Diferenças Remuneratórias entre Mulheres e Homens desenvolvido e 

disponibilizado pelo GEP, no âmbito da Lei n.º 60/2018, de 21 de Agosto. 

 

A diferença salarial bruta entre homens e mulheres refere-se simplesmente à diferença 

de remuneração entre mulheres e homens num momento específico no tempo, e é 

geralmente calculada como a margem pela qual a remuneração das mulheres fica 

aquém da dos homens (OIT, 2019). 

 

No presente estudo, vamos abordar como medida do diferencial salarial sectorial a que 

corresponde à diferença salarial média entre homens e mulheres e que compara a 
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média da distribuição salarial das mulheres com a média da distribuição salarial dos 

homens, para os sectores em análise, utilizando os dados referentes à RMMB e à RMMG 

fornecidos pelo GEP. Este diferencial salarial corresponde ao indicador simples 

denominado Gender Pay Gap (GPG), calculado a partir do rácio entre o diferencial de 

salários dos homens e das mulheres relativamente ao salário dos homens2. Se o 

diferencial salarial (GPG) for maior que zero, significa que as mulheres recebem, em 

média, menos que os homens, se o diferencial salarial (GPG) for menor que zero, são os 

homens a receber, em média, menos que as mulheres, e quando o diferencial salarial 

(GPG) é igual ou muito próximo de zero diz-se que existe igualdade salarial entre os 

homens e as mulheres (GEP, 2021a). 

 

Abordamos ainda, de forma geral, o diferencial salarial (GPG) ajustado sectorial 

fornecido pelo GEP. Este indicador analisa a diferença entre as remunerações médias 

das mulheres e dos homens, que não decorre das diferenças entre as distribuições de 

mulheres e homens por sector de atividade económica, em cada profissão, em cada 

nível de qualificação profissional, em cada habilitação profissional e em cada escalão de 

antiguidade no emprego (GEP, 2022). Esta diferença não corresponde necessariamente 

a discriminação salarial, podendo ser explicada por outros fatores objetivos de 

diferenciação salarial, como a produtividade ou a perceção do mérito de cada 

trabalhador, seja homem ou mulher, que, não sendo considerados nos cálculos, podem 

explicar pelo menos uma parte da diferença. 

 

Os dados nacionais referentes a 2020 apontam para um diferencial salarial entre 

homens e mulheres de 13,3%. Nas ITVCC, o diferencial salarial (GPG) entre homens e 

mulheres é de 19%. Se analisarmos os dados recolhidos por atividade económica, 

verificamos que o sector que mais contribui para esta diferença remuneratória entre 

homens e mulheres, é a Indústria do Vestuário, onde o diferencial salarial atinge os 29%. 

Segue-se a Indústria do Calçado com uma diferença remuneratória de 20%; com uma 

diferença menor, temos a Indústria dos Curtumes, 13%; e a Indústria Têxtil com uma 

diferença remuneratória de 9%.   

 

Se analisarmos a RMMG, verificamos que da mesma maneira que a nível nacional, em 

que o diferencial aumenta dos 13,3% para os 16,1%, em todos os sectores, o diferencial 

salarial (GPG) aumenta, com a exceção do Calçado, em que o diferencial salarial se 

mantém nos 20%. De facto, no caso da Indústria do Vestuário esta diferença aumenta 

para os 30%, na Indústria Têxtil aumenta para os 14% e no caso da Indústria dos 

Curtumes para os 16% (quadro n.º 14). 

 

 

 

 
2 o GPG é calculado como 1- (Remuneração Média Mulheres / Remuneração Média Homens). 
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Quadro n.º 14 | Diferença Salarial entre Homens e Mulheres por Atividade Económica (2020) 

Atividade Económica 

RMMB (€) RMMG (€) 

Homem Mulher Total 

Diferença 
Salarial entre 

Homens e 
Mulheres 

(%) 

Homem Mulher Total 

Diferença 
Salarial entre 

Homens e 
Mulheres 

(%) 

Indústria Têxtil 886,4 808,6 854,5 9% 1.077,5 927,0 1.015,8 14% 

Indústria do Vestuário 1.014,0 721,4 764,3 29% 1.141,9 798,5 848,8 30% 

Indústria do Calçado 894,1 719,2 789,9 20% 1.018,7 813,2 896,2 20% 

Indústria dos Curtumes 988,5 858,9 945,8 13% 1.211,5 1015,3 1.146,8 16% 

Total ITVCC 915,5 737,7 799,0 19% 1.076,3 826,5 912,6 23% 

 

Em resultado desta análise, seria interessante verificar futuramente se o facto de a 

Indústria dos Curtumes e da Indústria Têxtil, que continuam a ser de predominância 

masculina, têm alguma correlação com o facto de a diferença remuneratória entre 

homens e mulheres ser mais baixa nestes sectores do que nas Indústrias do Calçado e 

do Vestuário, que são sectores de predominância feminina.  

 

Num estudo recente, a OIT (2021b) constatou que em 2017 em Portugal, 70% das 

mulheres se encontravam a trabalhar em estabelecimentos de predominância 

feminina, e que o salário das mulheres é mais elevado onde a distribuição do número 

de trabalhadores por género está mais próxima dos 50%, mais precisamente onde a 

taxa de feminização é de 33% a 50%. 

 

Ao analisarmos a Diferença Salarial Ajustada (quadro n.º 15), relativamente à RMMG 

(GPG Ajustado Base e Ganho), verificamos que no caso da Indústria dos Curtumes 

(2,57%) e da Indústria Têxtil (6,97%) a diferença remuneratória entre homens e 

mulheres é abaixo da média nacional (9,6%), enquanto a Indústria do Vestuário 

(10,62%) e do Calçado (10,44%) se mantêm acima da média. Se analisarmos o caso da 

Diferença Remuneratória relativamente ao Ganho, verificamos que estas percentagens 

sobem. No caso da Indústria Têxtil quase que duplica, passando para os 12,65%, na 

Indústria do Vestuário e do Calçado as subidas não são tão acentuadas, passando para 

13,72% e 11,32% respetivamente e no caso da Indústria dos Curtumes mais que duplica, 

passando para 6,25%. Comparando com a média nacional que é de 12,1%, neste caso 

da Indústria Têxtil e do Vestuário passam a ficar acima da média e a Indústria do Calçado 

e dos Curtumes ficam abaixo da média nacional. 

 
Quadro n.º 15 | Diferencial Salarial entre Homens e Mulheres Ajustada por Atividade Económica (2020) 

Atividade Económica 
GPG Base Ajustado 

(%) 
GPG Ganho Ajustado 

(%) 

Indústria Têxtil 6,97 % 12,65 % 

Indústria do Vestuário 10,62 % 13,72 % 

Indústria do Calçado 10,44 % 11,32 % 

Indústria dos Curtumes 2,57% 6,25 % 
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Concentrando a nossa análise na Indústria dos Curtumes, verificamos que o diferencial 

salarial entre homens e mulheres verificou uma redução em 2016, mas, em geral, 

aumentou entre 2018 e 2020 (quadro n.º 16).  

 
Quadro n.º 16 | Diferencial Salarial entre Homens e Mulheres na Indústria dos Curtumes entre 2012 e 2020 

 
RMMB RMMG 

Homem Mulher 
Diferencial 

salarial 
Homem Mulher 

Diferencial 
salarial 

2012 786,45 718,55 8,6% 995,19 873,64 12,2% 

2016 804,38 764,83 4,9% 1.018,90 929,26 8,8% 

2018 866,16 809,78 6,5% 1.088,06 980,44 9,9% 

2019 936,35 822,19 12,2% 1.170,57 1000,96 14,5% 

2020 988,52 858,93 13,1% 1.211,48 1015,30 16,2% 

 

Constatamos que as empresas remuneram as mulheres mais próximo do salário 

contratual. Os salários dos homens distanciam-se mais dos salários fixados e contratuais 

relativamente ao das mulheres (gráfico n.º 1). 

 
Gráfico n.º 1 | Diferencial Salarial entre Homens e Mulheres por Atividade Económica entre 2012 e 2020 

 
 

Analisando o diferencial salarial entre homens e mulheres por nível de qualificação na 

Indústria dos Curtumes (quadro n.º 17), verificamos que no nível de Quadros 

Superiores, com salários mais elevados, que se verifica maior diferencial salarial. Neste 
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sector assistimos a níveis de qualificação – profissionais altamente qualificados – em 

que as mulheres são melhores remuneradas do que os homens. 

 
Quadro n.º 17 | Evolução da RMMB por Nível de Qualificação entre 2012 e 2020 

 
2012 2020 

Homem Mulher GPG Homem Mulher GPG 

Quadros superiores 1.590,66 1.136,58 28,5% 2.419,77 1.908,39 21,1% 

Quadros médios 1.517,14 1.442,20 4,9% 1.228,98 1.112,82 9,5% 

Encarregados, contramestres, mestres 
e chefes de equipa 

1.029,02 1.580,69 -53,6% 1.273,42 - - 

Profissionais altamente qualificados 901,46 941,68 -4,5% 820,95 919,00 -11,9% 

Profissionais qualificados 754,05 740,52 1,8% 781,75 751,66 3,8% 

Profissionais semi-qualificados 686,60 636,82 7,2% 735,04 679,25 7,6% 

Profissionais não qualificados 630,02 594,91 5,6% 729,86 661,40 9,4% 

Estagiários, praticantes e aprendizes 749,45 573,25 23,5% 663,07 657,10 0,9% 

Total 786,45 718,55 8,6% 988,52 858,93 13,1% 

 

No que diz respeito aos salários praticados por categorias profissionais, analisamos os 

dados estatísticos integrados no CCT negociado pela FESETE e a APIC para a Indústria 

dos Curtumes.  

 

Este CCT está distribuído em duas grelhas, uma da produção a que correspondem 27 

categorias profissionais distribuídas em 10 níveis salariais e uma de administrativos a 

que correspondem 17 categorias profissionais distribuídas 7 categorias distribuídas em 

10 níveis salariais. 

 

Considerando os dados estatísticos do GEP, verificamos que os dados recolhidos no 

relatório único ainda identificaram trabalhadores abrangidos por este CCT para ambas 

as tabelas – Produção e Administrativos, sendo que no caso da Produção englobam 

dados para as 27 categorias profissionais do CCT. 

 

Comparando os salários praticados, verificamos que as empresas remuneram os 

trabalhadores do fim da tabela com salários muito próximos do SMN e da tabela do CCT. 

Apenas se distanciam na remuneração de topo (quadro n.º 18).  

 
Quadro n.º 18 | Diferença entre salários contratuais e salários médios praticados por género em 2020 

2020 
Salários 

Contratuais 
Salários Médios 

Praticados - Mulheres 
Salários Médios 

Praticados - Homens 

I 1.008,10 € 2.009,83 € 1.715,69 € 

II 914,30 € 930,95 € 1.313,97 € 

III 846,90 € 1.361,60 € 1.022,13 € 

IV 806,00 € -   € 1.127,67 € 

V 726,80 € 759,66 € 787,15 € 

VI 704,00 € 711,04 € 729,61 € 
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2020 
Salários 

Contratuais 
Salários Médios 

Praticados - Mulheres 
Salários Médios 

Praticados - Homens 

VII 679,20 € 682,50 € 722,34 € 

VIII 635,00 € 647,99 € 672,84 € 

IX 635,00 € 663,37 € 719,58 € 

X 635,00 € 635,00 € 657,10 € 

 

Quanto ao diferencial salarial entre homens e mulheres, em 2020, observamos que no 

nível I as mulheres são melhor remuneradas do que os homens, quer na base, quer no 

ganho. 
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2. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS POSTOS DE 

TRABALHO NA ANÁLISE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DO CCT 

ENTRE A FESETE E APIC 
 

2.1 ETAPAS DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS POSTOS DE 

TRABALHO 

 

Um método de avaliação do trabalho (JEM – Job Evaluation Method) é um processo que 

compara os postos de trabalho para determinar a posição relativa de um em relação a 

outro numa tabela salarial. Na medida em que se pretende estabelecer uma 

comparação do posicionamento de diferentes categorias profissionais na grelha salarial, 

importa selecionar uma metodologia que permita elencar as dimensões dos conteúdos 

funcionais de postos de trabalho distintos e averiguar o seu valor. O método da 

avaliação dos postos de trabalho é assumido pela OIT (2011) como o mais indicado para 

a medição das características dos postos de trabalho com o objetivo de determinar o 

seu valor relativo. 

 

Existem dois tipos de métodos de avaliação do trabalho: métodos de avaliação globais, 

ou de ordenação; e métodos analíticos. 

 

Os métodos globais, ou de ordenação, de avaliação dos postos de trabalho classificam 

os postos de trabalho em função da importância das exigências do cargo, através de 

uma avaliação do trabalho na sua globalidade em vez das suas componentes individuais. 

Estes métodos tendem a identificar as características da pessoa que o desempenha com 

as características do próprio trabalho. Os métodos de ordenação determinam a 

importância dos postos de trabalho nas organizações, mas não determinam a diferença 

de valor entre eles. 

 

Os métodos analíticos de avaliação dos postos de trabalho decompõem os postos de 

trabalho em componentes ou fatores e subfatores e atribuem-lhes pontos. Os fatores 

incluem: Competências e qualificações adquiridas através da educação, formação ou da 

experiência; a Responsabilidade por equipamento, dinheiro e pessoas; Esforço, que 

pode ser físico, mental e psicossocial; e as Condições de Trabalho, que abrangem tanto 

as condições físicas (ruído, poeira, temperatura e riscos para a saúde) e aspetos 

psicológicos (stress, isolamento, interrupções frequentes, pedidos simultâneos e 

agressões dos clientes). Ao determinar o valor numérico de um posto de trabalho, os 

métodos analíticos de avaliação do trabalho demonstram se dois postos de trabalho 

diferentes têm ou não o mesmo valor. Postos de trabalho diferentes que têm o mesmo 

valor numérico devem receber a mesma remuneração. A avaliação do posto de trabalho 

refere-se ao conteúdo do trabalho e não às competências e características das pessoas 

que o realiza, nem ao seu desempenho. 



 
 

 
31 

Assim, os sistemas de avaliação das funções devem basear-se em critérios objectivos, 

isto é, nas tarefas inerentes às ocupações e não nas características dos/as 

trabalhadores/as. 

 

O esquema seguinte sintetiza, assim, as 5 etapas de investigação do presente estudo, 

tendo por base o recurso à metodologia de avaliação de postos de trabalho.  

 
Esquema n.º 1 | Etapas de aplicação da metodologia de avaliação de postos de trabalho 

A. Seleção dos postos de trabalho a comparar 

A.1 Identificação das categorias profissionais a comparar 

A.2 Caracterização das categorias profissionais: remuneração 

média mensal e determinação da predominância de género  

 

B. Construção do método de avaliação de postos de trabalho 

B.1 Realização de entrevistas exploratórias 

B.2 Definição da amostra 

B.3 Seleção dos fatores e subfatores 

B.4 Construção do inquérito 

 

C. Elaboração e validação da grelha de ponderação dos fatores e 

subfatores 

 

D. Recolha de dados: aplicação do inquérito 

 

E. Análise dos dados e determinação do valor das categorias 

profissionais  

 

2.2 SELEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO A COMPARAR 
 

2.2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS A COMPARAR 

 

Para o presente estudo selecionamos as Categorias profissionais do CCT, estabelecido 

entre a APIC e a FESETE, para a Indústria dos Curtumes, com texto consolidado 

publicado no Boletim de Trabalho e Emprego (BTE) n.º 23 de 22/06/2020 e última 

revisão parcial publicada no BTE n.º 23 de 22/06/2022. Por requerimento das partes 

outorgantes têm sido publicadas Portaria de Extensão estendendo as condições de 

trabalho plasmadas nos CCT negociados aos empregadores deste sector não filiadas na 
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APIC e aos/às trabalhadores/as não representados pela FESETE, cuja última Portaria de 

Extensão foi publicada no BTE n.º 43 de 22/11/2021. 

 

Do CCT negociado e com republicação integral em 2017 procuramos selecionar as 

categorias profissionais que pertencem em exclusivo à área da produção (quadro n.º 

19). 

 
Quadro n.º 19 | Listagem das categorias profissionais da área da produção CCT Curtumes 

Nível Designação 

01 

• Diretor/a técnico/a e produção  

• Técnico/a de curtumes  

• Técnico/a de investigação e desenvolvimento de curtumes 

02 
• Responsável/programador/a de produção  

• Técnico/a de laboratório 

03 • Encarregado/a 

04 

• Chefe de equipa  

• Chefe de sector 

• Especialista de manutenção 

05 

• Classificador/a - selecionado/a - controlador/a de couros e peles 

• Fogueiro/a para a condução de geradores de vapor 

• Motorista de veículos pesados 

• Operador/a de armazém 

• Operador/a de laboratório 

• Operador/a de manutenção 

• Operador/a qualificado/a de afinação de cores 

• Operador/a qualificado/a de fulons 

• Operador/a qualificado/a de máquinas 

06 

• Auxiliar de manutenção  

• Controlador/a de águas  

• Motorista de veículos ligeiros  

• Operador/a geral 

• Porteiro/a 

07 • Operador/a intermédio/a 

08 • Operador/a auxiliar 

09 • Operador/a não especializado 

10 • Aprendiz/a 

 

No âmbito da negociação coletiva sectorial, em 2017, CCT publicado no BTE n.º 28 de 

29/07/2017, procedeu-se a uma reclassificação das categorias profissionais afectas à 

área da produção. Assim, para que seja possível avaliar possíveis enviesamentos nos 

dados recolhidos, procedemos ao levantamento das categorias profissionais definidas 

antes de 2017 e a sua equivalência no CCT atualmente em vigor (quadro n.º 20). 
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Quadro n.º 20 | Grelha de equivalências das novas e  

antigas categorias profissionais - Produção - para efeitos da reclassificação profissional 

Nivel 
Designação das novas categorias profissionais 

(após 2017) 
Designação das antigas categorias profissionais 

(anterior a 2017) 

01 

• Director/a técnico/a e produção;  

• Técnico/a de curtumes; 

• Técnico/a de investigação e 
desenvolvimento de curtumes. 

• Técnico de curtumes; 

• Técnico de investigação e desenvolvimento 
de curtumes. 

02 
• Responsável/programador/a de produção; 

• Técnico/a de laboratório. 

• Ajudante de técnico. 

03 
• Encarregado/a. • Encarregado geral;  

• Encarregado. 

04 

• Chefe de equipa;  

• Chefe de sector; 

• Especialista de manutenção. 

• Chefe de equipa;  

• Chefe de sector. 

05 

• Classificador/a - Seleccionador/a - 
Controlador/a de couros e peles; 

• Fogueiro/a para a condução de geradores a 
vapor; 

• Motorista de veículos pesados; 

• Operador/a de armazém; 

• Operador/a de laboratório; 

• Operador/a de manutenção; 

• Operador/a qualificado/a de afinação de 
cores; 

• Operador/a qualificado/a de fulons; 

• Operador/a qualificado/a de máquinas. 

• Operador/a de máquinas de curtimenta - 
Operações mecânicas;  

• Operador/a de máquinas de curtimenta - 
Operações químicas;  

• Preparador, operador de caleiros e tintas; 

• Operador de instalação de pintura e 
secagem; 

• Operador de equipamentos de 
transformação de couro em bruto em 
«wet blue»; 

• Operador de equipamentos de 
transformação do couro de «wet blue» em 
«crust»; 

• Operador de equipamentos de 
transformação de «crust» em produto 
acabado; 

• Classificador, apartador, desgarrador; 

• Operador de armazém. 

06 

• Auxiliar de manutenção; Controlador/a de 
águas; Motorista de veículos ligeiros; 
Operador/a geral; 

• Porteiro/a. 

• Porteiro ou guarda; 

• Adjunto de operador de máquinas de 
curtimenta (ou de produção);  

• Adjunto de operador de equipamentos da 
transformação de couro em bruto em wet 
blue; 

• Adjunto de operador de equipamento de 
transformação do couro de wet blue em 
crust; 

• Adjunto de operador de equipamentos de 
transformação do couro de crust em 
produto acabado. 

07 • Operador/a intermédio/a. • Operador não diferenciado. 

08 • Operador/a auxiliar.  

09 • Operador/a não especializado/a.  

10 • Aprendiz/a.  

 

Com base nas categorias profissionais selecionadas, procedemos à análise estatística 

com base nos dados recolhidos pelo GEP através da ferramenta Relatório Único que 

recolhe informação da atividade social das empresas com Trabalhadores/as por Conta 

de Outrem (TCO), quadro n.º 21. Verificamos que entre 2018 e 2020 há uma redução 

no número de trabalhadores/as afectos/as à área da produção. As categorias 

profissionais com maior representatividade são as categorias: Operador/a Qualificado/a 

de Máquinas (39,4%), Operador/a Geral (16,2%), Operador/a Intermédio/a (12,9%) e 
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Operador/a Auxiliar (10,3%). Destas categorias salientamos o facto de se ter registado 

um aumento do número de trabalhadores/as Operador/a Qualificado/a de Máquinas e 

Operador/a Geral, as duas categorias com maior peso na área da produção.  

 
Quadro n.º 21 | Evolução do número de TCO por categoria profissional entre 2018 e 2020 

 Categoria Profissional 
Nível 

Salarial 

2018 2020 
Diferença 

(%) N.º 
TCO 

Representatividade 
(%) 

N.º 
TCO 

Representatividade 
(%) 

1 DIRECTOR/A TÉCNICO/A E PRODUÇÃO 1 6 0,4% 6 0,4% 0 

2 TÉCNICO/A DE CURTUMES 1 49 3,0% 55 3,7% +6 

3 
TÉCNICO/A SUPERIOR/A DE 
SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

1 2 0,1% 2 0,1% 0 

4 
RESPONSÁVEL PROGRAMADOR/A DE 
PRODUÇÃO 

2 9 0,6% 13 0,9% +4 

5 TÉCNICO/A DE LABORATÓRIO 2 1 0,1% 4 0,3% +3 

6 ENCARREGADO/A 3 24 1,5% 22 1,5% -2 

7 CHEFE DE EQUIPA 4 3 0,2% 4 0,3% +1 

8 CHEFE DE SECTOR 4 15 0,9% 16 1,1% +1 

9 ESPECIALISTA DE MANUTENÇÃO 4 7 0,4% 7 0,5% 0 

10 
CLASSIFICADOR/A, SELECIONADOR/A, 
CONTROLADOR/A DE COUROS E PELES 

5 36 2,2% 34 2,3% -2 

11 
FOGUEIRO/A PARA A CONDUÇÃO DE 
GERADORES DE VAPOR 

5 6 0,4% 3 0,2% -3 

12 MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS 5 13 0,8% 9 0,6% -4 

13 OPERADOR/A DE ARMAZÉM 5 20 1,2% 14 0,9% -6 

14 OPERADOR/A DE LABORATORIO 5 16 1,0% 15 1,0% -1 

15 OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 5 28 1,7% 21 1,4% -7 

16 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
AFINAÇÃO DE CORES 

5 17 1,0% 20 1,3% +3 

17 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
FULONS 

5 37 2,3% 37 2,5% 0 

18 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
MÁQUINAS 

5 527 32,5% 594 39,4% +67 

19 CONTROLADOR/A DE ÁGUAS 6 1 0,1% 1 0,1% 0 

20 MOTORISTA DE VEICULOS LIGEIROS 6 1 0,1% 2 0,1% +1 

21 OPERADOR/A GERAL 6 199 12,3% 244 16,2% +45 

22 PORTEIRO/A 6 7 0,4% 7 0,5% 0 

23 OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 7 368 22,7% 195 12,9% -173 

24 OPERADOR/A AUXILIAR 8 181 11,2% 155 10,3% -26 

25 OPERADOR/A NAO ESPECIALIZADO/A 9 41 2,5% 27 1,8% -14 

26 APRENDIZ (PRODUCAO) 10 7 0,4% 5 0,3% -2 

 TOTAL - 1.621 100% 1.506 100% -115 

 

Ao analisarmos a RMMB e a RMMG entre 2018 e 2020 (quadro n.º 22), verificamos que 

globalmente as remunerações aumentaram, mais 55,27€ na RMMB e 44,19€ na RMMG. 

Ao analisarmos a RMMB por categoria, verificamos que com a exceção da categoria 

Fogueiro/a para a Condução de Geradores de Vapor, que teve um decréscimo na 

RMMB, todas as categorias registam um aumento mais ligeiros como é o caso do/a 

Operador/a de Manutenção a aumentos mais substanciais como o/a Técnico/a de 

Laboratório que regista um aumento de 27%. Se analisarmos a RMMG, verificamos que 

o número de categorias que assistiram a uma perda de rendimento aumentou, é o caso 
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do/a Responsável Programador/a de Produção, Especialista de Manutenção, Fogueiro/a 

para a Condução de Geradores de Vapor, Operador/a de Laboratório, Operador/a de 

Manutenção, Porteiro/a e Operador/a Intermédio/a. 

 
Quadro n.º 22 | Evolução da RMMB e da RMMG por categoria profissional de 2018 a 2020 

 Categoria Profissional 
Nível 

Salarial 

RMMB RMMG 

2018 2020 
Diferença 

(%) 
2018 2020 

Diferença 
(%) 

1 DIRECTOR/A TÉCNICO/A E PRODUÇÃO 1 1.721,09 € 1.918,43 € 197,34 € 1.946,92 € 2.208,43 € 261,51 € 

2 TÉCNICO/A DE CURTUMES 1 1.644,20 € 1.768,38 € 124,18 € 1.990,75 € 2.046,09 € 55,34 € 

3 
TÉCNICO/A SUPERIOR/A DE SEGURANÇA E 
HIGIENE DO TRABALHO 

1 928,66 € 1.017,39 € 88,73 € 1.049,66 € 1.132,89 € 83,23 € 

4 
RESPONSÁVEL PROGRAMADOR/A DE 
PRODUÇÃO 

2 1.027,43 € 1.231,28 € 203,85 € 1.850,08 € 1.845,99 € -4,09 € 

5 TÉCNICO/A DE LABORATÓRIO 2 878,70 € 1.199,68 € 320,98 € 1.264,04 € 1.394,29 € 130,25 € 

6 ENCARREGADO/A 3 1.005,94 € 1.043,35 € 37,41 € 1.477,05 € 1.517,84 € 40,79 € 

7 CHEFE DE EQUIPA 4 805,72 € 814,72 € 9,00 € 1.064,29 € 1.065,03 € 0,74 € 

8 CHEFE DE SECTOR 4 1.040,42 € 1.294,33 € 253,91 € 1.339,97 € 1.560,03 € 220,06 € 

9 ESPECIALISTA DE MANUTENÇÃO 4 839,18 € 925,58 € 86,40 € 1.080,38 € 1.064,34 € -16,04 € 

10 
CLASSIFICADOR/A, SELECIONADOR/A, 
CONTROLADOR/A DE COUROS E PELES 

5 840,57 € 917,39 € 76,82 € 1.147,42 € 1.230,82 € 83,40 € 

11 
FOGUEIRO/A PARA A CONDUÇÃO DE 
GERADORES DE VAPOR 

5 868,93 € 750,00 € -118,93 € 1.066,01 € 865,50 € -200,51 € 

12 MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS 5 948,31 € 1.082,15 € 133,84 € 1.372,09 € 1.499,79 € 127,70 € 

13 OPERADOR/A DE ARMAZÉM 5 860,94 € 915,29 € 54,35 € 1.052,29 € 1.121,57 € 69,28 € 

14 OPERADOR/A DE LABORATORIO 5 909,72 € 928,17 € 18,45 € 1.127,63 € 1.127,18 € -0,45 € 

15 OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 5 818,10 € 820,20 € 2,10 € 1.155,28 € 1.137,87 € -17,41 € 

16 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
AFINAÇÃO DE CORES 

5 721,07 € 814,88 € 93,81 € 1.000,23 € 1.047,82 € 47,59 € 

17 OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE FULONS 5 779,59 € 865,04 € 85,45 € 1.023,58 € 1.098,88 € 75,30 € 

18 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
MÁQUINAS 

5 721,21 € 757,49 € 36,28 € 924,55 € 972,65 € 48,10 € 

19 CONTROLADOR/A DE ÁGUAS 6 831,90 € 865,50 € 33,60 € 1.142,54 € 1.169,97 € 27,43 € 

20 MOTORISTA DE VEICULOS LIGEIROS 6 698,52 € 715,40 € 16,88 € 819,52 € 1.047,01 € 227,49 € 

21 OPERADOR/A GERAL 6 680,21 € 714,37 € 34,16 € 894,37 € 917,35 € 22,98 € 

22 PORTEIRO/A 6 680,99 € 701,23 € 20,24 € 1.078,48 € 1.071,92 € -6,56 € 

23 OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 7 663,07 € 706,14 € 43,07 € 887,37 € 885,96 € -1,41 € 

24 OPERADOR/A AUXILIAR 8 626,10 € 653,14 € 27,04 € 835,02 € 839,06 € 4,04 € 

25 OPERADOR/A NAO ESPECIALIZADO/A 9 619,67 € 679,43 € 59,76 € 774,44 € 813,27 € 38,83 € 

26 APRENDIZ (PRODUCAO) 10 580,00 € 649,73 € 69,73 € 757,69 € 785,79 € 28,10 € 

 TOTAL - 742,16 € 797,43 € 55,27 € 972,78 € 1.016,97 € 44,19 € 

 

Tendo em consideração que os últimos dados estatísticos disponíveis se referem ao ano 

de 2020, para analisar a diferença entre os salários praticados e salários 

contratualizados, optamos por utilizar a tabela salarial em vigor no ano de 2020. Para 

uma melhor perceção da evolução dos enquadramentos salariais das categorias 

profissionais selecionadas procedemos ao levantamento da grelha salarial 

contratualizada em 2018, ano de referência para os dados estatísticos utilizados no 

presente estudo e a sua atualização em 2020 (quadro n.º 23).  
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Quadro n.º 23 | Relação entre RMMB e as tabelas salariais negociadas em 2018 e 2020 

Nível 
Salarial 

Categoria Profissional 
Rem Média 

Base 
(2018) 

Tabela 
Salarial do 

CCT 
(2018) 

Rem Média 
Base 

(2020) 

Tabela 
Salarial do 

CCT 
(2020) 

1 

DIRECTOR/A TÉCNICO/A E PRODUÇÃO 1.721,09 € 

949,85 € 

1.918,43 € 

1.008,10 € TÉCNICO/A DE CURTUMES 1.644,20 € 1.768,38 € 

TÉCNICO/A SUPERIOR/A DE SEGURANÇA E HIGIENE DO 
TRABALHO 

928,66 € 1.017,39 € 

2 
RESPONSÁVEL PROGRAMADOR/A DE PRODUÇÃO 1.027,43 € 

861,48 € 
1.231,28 € 

914,30 € 
TÉCNICO/A DE LABORATÓRIO 878,70 € 1.199,68 € 

3 ENCARREGADO/A 1.005,94 € 798,02 € 1.043,35 € 846,90 € 

4 

CHEFE DE EQUIPA 805,72 € 

759,51 € 

814,72 € 

806,00 € CHEFE DE SECTOR 1.040,42 € 1.294,33 € 

ESPECIALISTA DE MANUTENÇÃO 839,18 € 925,58 € 

5 

CLASSIFICADOR/A, SELECIONADOR/A, CONTROLADOR/A 
DE COUROS E PELES 

840,57 € 

684,82 € 

917,39 € 

726,80 € 

FOGUEIRO/A PARA A CONDUÇÃO DE GERADORES DE 
VAPOR 

868,93 € 750,00 € 

MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS 948,31 € 1.082,15 € 

OPERADOR/A DE ARMAZÉM 860,94 € 915,29 € 

OPERADOR/A DE LABORATORIO 909,72 € 928,17 € 

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 818,10 € 820,20 € 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE AFINAÇÃO DE CORES 721,07 € 814,88 € 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE FULONS 779,59 € 865,04 € 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE MÁQUINAS 721,21 € 757,49 € 

6 

CONTROLADOR/A DE ÁGUAS 831,90 € 

663,34 € 

865,50 € 

704,00 € 
MOTORISTA DE VEICULOS LIGEIROS 698,52 € 715,40 € 

OPERADOR/A GERAL 680,21 € 714,37 € 

PORTEIRO/A 680,99 € 701,23 € 

7 OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 663,07 € 640,04 € 706,14 € 679,20 € 

8 OPERADOR/A AUXILIAR 626,10 € 561,88 € 653,14 € 635,00 € 

9 OPERADOR/A NAO ESPECIALIZADO/A 619,67 € 557,00 € 679,43 € 635,00 € 

10 APRENDIZ (PRODUCAO) 580,00 € 557,00 € 649,73 € 635,00 € 

 

Ao analisarmos a RMMB em comparação com a tabela salarial negociada em 2018, 

verificamos que em todas as categorias a RMMB é superior ao definido pela tabela 

salarial negociada. Verificamos também que a RMMB nem sempre acompanha o nivel 

salarial definido, isto é, verificamos que há situações em que a RMMB de uma categoria 

profissional posicionada num nivel salarial inferior é superior à RMMB de categorias 

profissionais posicionadas 1 ou 2 niveis acima.  

 

2.2.2 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DE 

AVALIAÇÃO 

 

Como critério de representatividade da categoria profissional e para que a mesma faça 

parte do universo de avaliação, definimos o ano de 2018 como referência para a 

definição do universo de avaliação, que à data de elaboração deste estudo correspondia 

aos dados mais atualizados, e foi definido que a categoria profissional para ser avaliada 
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no presente estudo deveria representar pelo menos 0,9 % do total dos/as 

trabalhadores/as abrangidos/as pelo CCT para a Indústria dos Curtumes da área da 

produção (quadro n.º 24). 

 
Quadro n.º 24 | Categorias profissionais seleccioadas 

 Categoria Profissional 
Nível 

Salarial 
TCO % 

2018 

Rem Média 

Base 

Rem Média 

Ganho 

1 TÉCNICO/A DE CURTUMES 1 49 3,0% 1.644,20 € 1.990,75 € 

2 ENCARREGADO/A 3 24 1,5% 1.005,94 € 1.477,05 € 

3 CHEFE DE SECTOR 4 15 0,9% 1.040,42 € 1.339,97 € 

4 
CLASSIFICADOR/A /SELECIONADOR/A /CONTROLADOR/A 
DE COUROS E PELES 

5 36 2,2% 840,57 € 1.147,42 € 

5 OPERADOR/A DE ARMAZÉM 5 20 1,2% 860,94 € 1.052,29 € 

6 OPERADOR/A DE LABORATORIO 5 16 1,0% 909,72 € 1.127,63 € 

7 OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 5 28 1,7% 818,10 € 1.155,28 € 

8 OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE AFINAÇÃO DE CORES 5 17 1,0% 721,07 € 1.000,23 € 

9 OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE FULONS 5 37 2,3% 779,59 € 1.023,58 € 

10 OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE MÁQUINAS 5 527 32,5% 721,21 € 924,55 € 

11 OPERADOR/A GERAL 6 199 12,3% 680,21 € 894,37 € 

12 OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 7 368 22,7% 663,07 € 887,37 € 

13 OPERADOR/A AUXILIAR 8 181 11,2% 626,10 € 835,02 € 

14 OPERADOR/A NAO ESPECIALIZADO/A 9 41 2,5% 619,67 € 774,44 € 

 TOTAL - 1.558 96,0% - - 

 

Após a aplicação do critério de seleção das categorias profissionais no universo de 

trabalhadores/as para a construção da amostra representa 96% do total dos TCO na 

área de produção da Indústria dos Curtumes. As categorias pertencentes ao grupo 2 e 

10 da grelha salarial, por não cumprirem o critério definido, não farão parte da amostra. 

 

2.2.3 CARATERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES POR CATEGORIA PROFISSIONAL 

 

A determinação da predominância masculina ou feminina nas categorias profissionais 

foi definida a partir do quantitativo de mulheres e homens que ocupam um posto de 

trabalho independentemente do tipo de vínculo contratual. Dado não existir um limite 

considerado como o mais indicado para a definição de predominância, optamos por 

seguir a orientação da OIT, no seu manual de aplicação da metodologia de avaliação de 

funções e remunerações sem enviesamento de género (2011), que aponta uma 

concentração de pessoal igual ou superior a 60% de homens ou mulheres que ocupam 

um posto de trabalho para avaliar a predominância de género. 
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Quadro n.º 25 | Predominância de Género por categoria profissional 

Categoria Profissional 
Nível 

Salarial 
Predominância 

Total Masculino Feminino 

TCO % TCO % TCO % 

1 TÉCNICO/A DE CURTUMES 1 masculina 49 3,0% 39 80% 10 20% 

2 ENCARREGADO/A 3 masculina 24 1,5% 23 96% 1 4% 

3 CHEFE DE SECTOR 4 masculina 15 0,9% 14 93% 1 7% 

4 
CLASSIFICADOR/A /SELECIONADOR/A 
/CONTROLADOR/A DE COUROS E 
PELES 

5 masculina 36 2,2% 26 72% 10 28% 

5 OPERADOR/A DE ARMAZÉM 5 masculina 20 1,2% 18 90% 2 10% 

6 OPERADOR/A DE LABORATORIO 5 masculina 16 1,0% 12 75% 4 25% 

7 OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 5 masculina 28 1,7% 28 100% 0 -% 

8 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
AFINAÇÃO DE CORES 

5 masculina 17 1,0% 16 94% 1 6% 

9 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
FULONS 

5 masculina 37 2,3% 37 100% 0 -% 

10 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
MÁQUINAS 

5 masculina 527 32,5% 456 87% 71 13% 

11 OPERADOR/A GERAL 6 masculina 199 12,3% 136 68% 63 32% 

12 OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 7 - 368 22,7% 218 59% 150 41% 

13 OPERADOR/A AUXILIAR 8 feminina 181 11,2% 45 25% 136 75% 

14 OPERADOR/A NAO ESPECIALIZADO/A 9 feminina 41 2,5% 16 39% 25 61% 

 TOTAL - - 1.558 96% 1.084 70% 474 30% 

 

No universo das categorias selecionadas (quadro n.º 25), os homens representam 70% 

dos TCO, enquanto as mulheres representam apenas 30% dos TCO. Ao avaliarmos a 

predominância de género, verificamos que maioritariamente as categorias selecionadas 

são de predominância masculina. Numa leitura mais atenta, verificamos que em 9 das 

categorias profissionais selecionadas, o número de mulheres é bastante residual (10 

trabalhadoras/as ou menos) e até mesmo nulo, como é o caso das categorias 

profissionais de Operador/a de Manutenção e Operador/a Qualificado/a de Fulons, em 

que não há registo de mulheres a exercer essa categoria profissional e os casos das 

categorias profissionais, Encarregado/a, Chefe de Sector e Operador/a Qualificado/a de 

Afinação de Cores em que há apenas registo de uma mulher a exercer com esta 

categoria profissional. Nas categorias posicionadas nos níveis inferiores, verificamos a 

inversão dessa tendência. Começando pelo/a Operador/a Intermédio/a, nível salarial 7, 

em que não podemos aferir como uma categoria de predominância masculina porque 

os homens não chegam a representar 60% dos TCO registados nesta categoria 

profissional e mais abaixo, nas categorias de Operador/a Auxiliar e Operador/a Não 

Especializado/a (nível salarial 8 e 9 respetivamente), verificamos que há uma inversão 

na predominância de género, sendo que, estas categorias são de predominância 

feminina.  

 

Procuramos também avaliar quais as diferenças salariais existentes entre homens e 

mulheres dentro das categorias profissionais selecionadas (quadro n.º 26). 
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Quadro n.º 26 | Diferença salarial entre homens e mulheres nas categorias seleccioadas (2018) 

Categoria Profissional 

Masculino Feminino 

Diferença 
Remuneratória entre 
Homens e Mulheres  

(Gender Pay GAP, GPG) 

RMMB RMMG RMMB RMMG 
Base 
(%) 

Ganho 
(%) 

1 TÉCNICO/A DE CURTUMES 1.557,85 € 1.919,85 € 1.963,69 € 2.253,09 € -26,05% -17,36% 

2 ENCARREGADO/A 1.005,94 € 1.477,05 € - -  -  - 

3 CHEFE DE SECTOR 1.060,86 € 1.360,03 € 774,71 € 1.079,10 € 26,97% 20,66% 

4 

CLASSIFICADOR/A 
/SELECIONADOR/A 
/CONTROLADOR/A DE COUROS E 
PELES 

842,21 € 1.160,24 € 823,26 € 1.012,81 € 2,25% 12,71% 

5 OPERADOR/A DE ARMAZÉM 875,70 € 1.073,45 € 698,52 € 819,52 € 20,23% 23,66% 

6 OPERADOR/A DE LABORATORIO 861,87 € 1.102,78 € 1.017,37 € 1.183,55 € -18,04% -7,32% 

7 OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 818,10 € 1.155,28 € - - -   - 

8 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
AFINAÇÃO DE CORES 

727,37 € 987,35 € 658,00 € 1.129,00 € 9,54% -14,35% 

9 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
FULONS 

779,59 € 1.023,58 € - - -   - 

10 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
MÁQUINAS 

721,32 € 929,05 € 720,23 € 883,49 € 0,15% 4,90% 

11 OPERADOR/A GERAL 681,15 € 908,56 € 678,11 € 862,53 € 0,45% 5,07% 

12 OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 666,78 € 897,81 € 656,37 € 868,49 € 1,56% 3,27% 

13 OPERADOR/A AUXILIAR 647,09 € 912,58 € 619,51 € 810,66 € 4,26% 11,17% 

14 
OPERADOR/A NAO 
ESPECIALIZADO/A 

657,09 € 781,78 € 602,21 € 771,01 € 8,35% 1,38% 

 TOTAL 1.003,26 € 1.003,26 € 866,88 € 866,88 € 13,59% 13,59% 

 

Ao nível salarial, verificamos que, seja na RMMB como na RMMG, tendencialmente os 

homens ganham mais que as mulheres. No entanto, nos casos dos/as Técnicos/as de 

Curtumes e Operadores/as de Laboratório, as mulheres, tanto na RMMB, como na 

RMMG, apresentam valores superiores aos ganhos pelos homens, contudo, há uma 

perda da RMMB para a RMMG de aproximadamente 10%, tanto num caso como no 

outro. Por sua vez, no caso dos Operadores/as Qualificados/as de Afinação de Cores, se 

inicialmente ao analisarmos a RMMB, os homens ganham mais que as mulheres e ao 

avaliarmos a RMMG, a diferença pende para o lado das mulheres, uma vez que 

recuperam a diferença na RMMB e registam uma RMMG de mais 14,35%. 

 

Após levantamento das categorias profissionais e procedemos ao levantamento do 

conteúdo funcional das categorias profissionais da área da produção constante no CCT 

negociado entre a FESETE e a APIC (quadro n.º 27). 
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Quadro n.º 27 | Definição de funções das categorias profissionais da área da produção 

Nivel Designação Definição de funções 

01 Técnico/a de curtumes 

É o/a trabalhador/a encarregado/a de dirigir os trabalhos técnicos 
dentro da empresa, com funções de exigente valor técnico, 
enquadradas em directivas gerais fixadas superiormente, e que 
programa, planeia, distribui e coordena as atividades das diferentes 
áreas (ribeira, curtume, recurtumes e acabamento) da indústria de 
curtumes, assim como equipamentos e pessoas envolvidas, tendo 
em vista optimizar a qualidade. 

03 Encarregado/a 

É o trabalhador/a com conhecimentos das instalações e dos processos 
de fabrico simples ou de determinadas secções de fabrico complexo, 
ou de aprovisionamento, responsável pela elaboração e controle de 
execução dos respectivos programas de produção; ou de armazém. 

04 Chefe de sector 

É o/a trabalhador/a que dirige e coordena as atividades adstritas a 
um sector, incluindo a superintendência nas operações de entrada e 
saída dos produtos do sector, executa ou fiscaliza os respectivos 
documentos, podendo coadjuvar os superiores de que depende. 

05 

Classificador/a - 
selecionador/a - 
controlador/a de couros e 
peles 

É o/a trabalhador/a que tem a seu cargo a responsabilidade de 
separar por pesos, medidas, tipos e agentes de desvalorização, os 
couros e peles em bruto, semi-fabricadas ou acabadas, e registar 
os factos observados tais como, manchas, picadas, falsetes de 
descarne ou outras marcas, bem como grossura, comprimento, 
cor, brilho e medições. 

05 Operador/a de armazém 

É o/a trabalhador/a que superintende as operações de entrada e 
saída de mercadorias e ou materiais; executa ou fiscaliza os 
respectivos documentos; responsabiliza-se pela arrumação e 
conservação das mercadorias e ou materiais; examina a 
concordância entre as mercadorias recebidas e as notas de 
encomenda, recibos e outros documentos e toma nota dos danos 
e perdas, orienta e controla a distribuição das mercadorias pelos 
sectores da empresa utentes ou clientes; promove a elaboração 
de inventários e colabora com o superior hierárquico na 
organização material e administrativa do armazém. 

05 Operador/a de laboratório É o/a trabalhador/a que adjuva o técnico de laboratório. 

05 
Operador/a de 
manutenção 

É o/a trabalhador/a com conhecimentos numa ou várias áreas da 
afinação, mecânica, elétrica, serralharia, lubrificação, madeiras, 
canalização, reparação de imóveis, desenvolve as atividades 
necessárias à instalação, conservação e substituição nas áreas 
para as quais possui as competências profissionais adequadas. 

05 
Operador/a qualificado/a 
de afinação de cores 

É o/a trabalhador/a que opera em instalações de aplicação de 
isolantes, verniz, ou outros produtos sobre a superfície das peles, 
vigiando pressões, temperaturas, pulverizações, ou deficiências 
tais como bolhas de ar, poeiras, desobstruções, na estendedura 
das peles, vigia os pulverizadores bem como opera na 
estufa/máquinas de secagem, comunicando as anomalias 
constatadas, realizando as respectivas correcções ou afinações. 

05 
Operador/a qualificado/a 
de fulons 

É /a trabalhador/a que prepara, movimenta as peles ou couros e 
tintas, e opera nos tanques, barcas, foulons, ou equipamentos 
análogos, de curtume, recurtume, tingimento, engorduramento 
desengorduramento e sucessivos banho com soluções quimicas 
diversas, vigiando o funcionamento destas. 

05 
Operador/a qualificado/a 
de maquinas 

É o/a trabalhador/a que, com conhecimentos dos processos 
químicos para a composição dos banhos de ribeira, 
curtume/recurtume e tratamento mecânico dos couros ou peles 
nas operações de ribeira, curtume, recurtume e acabamento, 
garante determinadas características e a qualidade dos couros ou 
peles; opera com as diferentes máquinas destinadas a cada fim 
químico ou mecânico; é ainda responsável pela afinação, 
regulação, funcionamento e conservação dos equipamentos com 
que opera. 

06 Operador/a geral 
É o/a trabalhador/a que opera com as diferentes máquinas 
destinadas a cada fim químico ou mecânico; é ainda responsável 
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Nivel Designação Definição de funções 

pela afinação, regulação, funcionamento e conservação dos 
equipamentos com que opera. 

07 Operador/a intermedio/a 

É o/a trabalhador/a que opera com as diferentes máquinas 
destinadas a cada fim químico ou mecânico, incluindo execução 
de operações de corte e/ou desgarra; é ainda responsável pelo 
funcionamento e conservação dos equipamentos com que opera. 

08 Operador/a auxiliar 
É o/a trabalhador/a se ocupa da execucao de servicos de caráter 
geral, que não requerem qualificação especifica. 

09 
Operador/a não 

especializado/a 

É o/a trabalhador/a que se ocupa de serviços não especializados. 

Está sujeito a um periodo de avaliação de 12 meses após o qual 

será determinada a sua progressão ou não. 

 

2.2.4 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 

De modo a obter uma amostra mais próxima da realidade em estudo, pretendeu-se 

construir uma amostra por quotas, isto é, proporcional à expressão percentual que cada 

uma das categorias consideradas assume no conjunto. Contudo, considerando que esta 

técnica de amostragem iria resultar numa escassez de casos nas categorias com menor 

representatividade, optou-se por definir um número mínimo de trabalhadores/as a 

inquirir de acordo com a respetiva representatividade.  

 

Assim, sugerimos a aplicação do seguinte critério para a construção da amostra:  

• Mínimo de 5 inquéritos para categorias com peso percentual inferior a 3%; 

• Mínimo de 7 inquéritos para categorias com peso percentual entre os 3% e os 6%; 

• Mínimo de 9 inquéritos para categorias com peso percentual entre os 7% e os 10%; 

• Mínimo de 11 inquéritos para categorias com peso percentual entre os 11% e os 

15%; 

• Mínimo de 13 inquéritos para categorias com peso percentual a partir dos 16%. 

 

Finalmente, na definição da amostra para aplicação de inquéritos, consideramos a 

questão do género. Nos estudos anteriores realizados pela FESETE para a Indústria 

Têxtil, Calçado e Lanifícios, definiu-se que às categorias profissionais com 

predominância feminina, com peso de mulheres superior a 60% do total, fossem 

aplicados os inquéritos às trabalhadoras com aquela categoria, enquanto nas categorias 

profissionais com predominância masculina, fossem aplicados os inquéritos aos 

trabalhadores sexo masculino com aquela categoria.  

 

Pelos dados recolhidos, as categorias selecionadas são, maioritariamente, de 

predominância masculina e por este motivo o critério teve que ser ajustado tendo em 

conta esta realidade. Assim, consideramos que nas categorias profissionais de 

predominância masculina, e onde as trabalhadoras do sexo feminino têm uma 

representatividade igual ou superior a 10%, ao número de inquéritos já definido, iremos 

procurar aplicar o inquérito a mais duas trabalhadoras do sexo feminino (quadro n.º 28) 

para que possamos ter um ponto de comparação de género nas categorias profissionais. 
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Relativamente à categoria profissional Operador/a Intermédio/a, a categoria 

profissional não é considerada de predominância masculina porque não atinge os 60% 

de representatividade. Desta forma, e para manter o respeito pelo critério definido, 

optou-se nesta categoria por dividir o número de inquéritos a aplicar de acordo com o 

peso da representatividade do género na categoria. 

 
Quadro n.º 28 | Número de inquéritos a aplicar por categoria profissional 

 Categoria Profissional 
Nível 

Salarial 
Predominância TCO % 

% TCO N.º de 
Inquéritos 

TCO 
Masculinos 

N.º de 
Inquéritos 

TCO 
Femininos 

Total 
Inquéritos Masculino Feminino 

1 TÉCNICO/A DE CURTUMES 1 masculina 49 3,0% 80% 20% 7 +2 9 

2 ENCARREGADO/A 3 masculina 24 1,5% 96% -% 5 - 5 

3 CHEFE DE SECTOR 4 masculina 15 0,9% 93% 7% 5 - 5 

4 

CLASSIFICADOR/A 
/SELECIONADOR/A 
/CONTROLADOR/A DE 
COUROS E PELES 

5 masculina 36 2,2% 72% 28% 5 +2 7 

5 
OPERADOR/A DE 
ARMAZÉM 

5 masculina 20 1,2% 90% 10% 5 +2 7 

6 
OPERADOR/A DE 
LABORATORIO 

5 masculina 16 1,0% 75% 25% 5 +2 7 

7 
OPERADOR/A DE 
MANUTENÇÃO 

5 masculina 28 1,7% 100% -% 5 - 5 

8 
OPERADOR/A 
QUALIFICADO/A DE 
AFINAÇÃO DE CORES 

5 masculina 17 1,0% 94% 6% 5 - 5 

9 
OPERADOR/A 
QUALIFICADO/A DE 
FULONS 

5 masculina 37 2,3% 100% -% 5 - 5 

10 
OPERADOR/A 
QUALIFICADO/A DE 
MÁQUINAS 

5 masculina 527 32,5% 87% 13% 13 +2 15 

11 OPERADOR/A GERAL 6 masculina 199 12,3% 68% 32% 11 +2 13 

12 
OPERADOR/A 
INTERMÉDIO/A 

7 - 368 22,7% 59% 41% 7 6 13 

13 OPERADOR/A AUXILIAR 8 feminina 181 11,2% 25% 75% - 11 11 

14 
OPERADOR/A NAO 
ESPECIALIZADO/A 

9 feminina 41 2,5% 39% 61% - 5 5 

 TOTAL - - 1.558 96% - - 78 34 112 

 

No que respeita à aplicação do inquérito e à sua aplicação no espaço territorial, uma 

vez que o distrito de Santarém concentrava, em 2018, 90,2% dos/as trabalhadores/as 

desta indústria, consideramos que nos iremos focar em aplicar o inquérito apenas neste 

distrito, uma vez que não compromete a representatividade e ao mesmo tempo 

permite uma economia de recursos. 

 

 

2.2.5 REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 
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Nesta fase do estudo realizaram-se entrevistas a informantes privilegiados/as com o 

objectivo de obter informações essenciais para a construção do inquérito por 

questionário, técnica através da qual se procedeu à avaliação das funções. Foram 

efectuadas entrevistas a dirigentes sindicais e dirigentes da APIC detentores/as de um 

conhecimento profundo das categorias profissionais em análise, assim como das 

dinâmicas económicas da Indústria dos Curtumes. As entrevistas foram realizadas tendo 

por base um guião flexível e centrado na caracterização das categorias profissionais e 

no impacto das tendências de evolução sectorial nos conteúdos profissionais, tendo 

sido alvo de análise de conteúdo. 

 

2.2.6 SELEÇÃO DOS FATORES E SUBFATORES  

 

A metodologia selecionada para avaliar as categorias profissionais em estudo centra-se 

na comparação de vários postos de trabalho tendo em conta um conjunto de critérios 

comuns previamente definidos. O método de avaliação por pontos pressupõe a 

decomposição de cada posto de trabalho em fatores críticos a partir dos quais é possível 

estabelecer uma medição e comparação de diferentes postos de trabalho de modo a 

atribuir o seu justo valor. Os fatores são entendidos como critérios que permitem 

abranger as exigências de postos de trabalho distintos e, de acordo com a OIT (2011), 

os fatores Competências, Esforços, Responsabilidades e Condições de trabalho são 

considerados como os mais adequados para empreender uma avaliação de funções 

independentemente do sector de atividade em causa. Assim, para cada um dos fatores 

vamos procurar avaliar os seguintes critérios: 

1. Fator Competências: As competências são constituídas pelos conhecimentos, 

capacidades e atitudes necessários para desempenhar as atividades inerentes a um 

posto de trabalho. As competências decompõem-se em três níveis (Le Boterf, 1999, 

Sousa et al. 2006): 

• Competências teóricas (saber-saber): constituídas pelos conceitos, 

conhecimentos disciplinares, organizacionais e racionais. 

• Competências técnicas (saber-fazer): relativas à capacidade de executar, de 

realizar operações, utilizar instrumentos/equipamentos, aplicar métodos e 

procedimentos; possuem um carácter operacional, de aplicação prática ou de 

operacionalização dos conhecimentos teóricos. 

• Competências sociais e relacionais (saber ser/estar): reportam-se às atitudes e 

qualidades pessoais e relacionais relativas à disposição para agir, reagir e 

interagir; as competências pessoais e relacionais são formadas a partir da 

articulação de fatores associados à formação académica e profissional, à 

experiência profissional e à própria experiência de vida (socialização e biografia). 

2. Fator Responsabilidades: Refere-se às responsabilidades que pela sua importância 

podem ter um impacto sobre todo o sistema organizacional. A responsabilidade 

pode incidir sobre: 
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• Pessoas: saúde e segurança, coordenação, chefia, colaboração e organização do 

trabalho. 

• Bens e equipamentos: máquinas, produtos, utensílios utilizados em todas as 

fases do processo e trabalho. 

• Documentos: Fichas de produção. 

3. Fator Esforços: Os esforços são as respostas que os/as trabalhadores/as dão a 

qualquer carga que sobre eles/as incidem. O conjunto de todas as influências 

negativas que incidem sobre as pessoas nos locais de trabalho. Os esforços 

repartem-se em dois grupos: 

• Esforços físicos – posições corporais, movimentos repetitivos, posturas e 

levantamento ou transporte de pesos e tipo muscular. 

• Esforços informativos / psíquicos – tipo sensorial, como a atenção e tipo psíquico 

como a exposição a interrupções e gestão de imponderáveis. 

Os esforços são considerados igualmente pelas eventuais consequências que 

provocam no estado de saúde física e psicológica nos trabalhadores/as. Neste 

sentido, os esforços comportam uma dimensão de risco profissional. Consideram-

se riscos todas as situações, reais ou potenciais, suscetíveis de a curto, médio ou 

longo prazo, causarem lesões aos/às trabalhadores/as ou à comunidade, em 

resultado do trabalho. É a combinação da probabilidade e da(s) consequência(s) da 

ocorrência de um determinado acontecimento perigoso.  

4. Fator Condições de Trabalho – Riscos e Doenças Profissionais: As condições de 

trabalho referem-se aos fatores laborais que condicionam o estado de saúde e de 

segurança do/a trabalhador/a. 

 

Por sua vez, cada fator divide-se em subfatores de modo a obter informações exaustivas 

e detalhadas sobre os postos de trabalho. A seleção dos subfatores deve ser adequada 

ao sector de atividade em análise respeitando duas condições essenciais: o rigor 

metodológico (garantir ausência de ambiguidade e de duplicação) e o não 

enviesamento de género (alguns dos métodos de avaliação utilizados compreendem 

subfatores direcionados especificamente para postos de trabalho de predominância 

masculina, pelo que deve estar assegurada a integração de aspetos particulares de 

postos de trabalho predominantemente femininos de modo a permitir uma 

comparação objetiva das categorias profissionais em estudo). Cada subfator apresenta 

um conjunto de dimensões/variáveis (como por exemplo a intensidade, a frequência, a 

duração) que são medidas com o recurso a uma escala composta por níveis/graus de 

acordo com a natureza quantitativa ou qualitativa da dimensão a medir (OIT, 2011). Na 

seleção dos subfatores (quadro n.º 29) houve uma preocupação de exaustividade no 

sentido de abarcar o maior número possível de aspetos caracterizadores dos postos de 

trabalho em estudo. Deste modo, procurou-se através de uma reflexão apurar os 

fatores e subfatores mais relevantes3, tendo por base as informações provenientes de 

 
3 Relativamente ao número de subfatores considerado como indicado para integrar um estudo de avaliação de 
funções, conclui-se pela bibliografia consultada que não existe um limite consensual sendo que alguns estudos 
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duas fontes distintas: entrevistas exploratórias a dirigentes sindicais e representantes 

dos recursos humanos de empresas da Indústria dos Curtumes apontados pela APIC; e 

a bibliografia disponível sobre perfis profissionais das ITVCC. No quadro seguinte é 

apresentada a lista de fatores e subfatores selecionados para proceder à avaliação das 

categorias profissionais.  

 
Quadro n.º 29 | Grelha de fatores, subfatores e número de níveis 

Fatores Subfatores 
N.º de 
Níveis 

1. COMPETÊNCIAS 

1. Habilitações escolares 5 

2. Experiência profissional e/ou formação no posto de trabalho 5 

3. Tecnologias de informação e comunicação 3 

4. Comunicação 4 

5. Trabalho em equipa 2 

6. Habilidade manual 4 

7. Agilidade corporal 4 

8. Rapidez de execução 4 

9. Conteúdo do trabalho 4 

10. Resolução de problemas 3 

11. Adaptação à mudança 3 

2. RESPONSABILIDADES 

1. Segurança de outras pessoas 5 

2. Manutenção do equipamento 4 

3. Verificação da qualidade 3 

4. Supervisão 3 

5. Documentos 3 

6. Consequências de erros 4 

3. ESFORÇOS 

1. Posições corporais 4 

2. Movimentos repetitivos 5 

3. Levantamento e transporte de pesos 5 

4. Posturas 4 

5. Ritmos de trabalho 3 

6. Coordenação motora 2 

7. Esforço visual 3 

8. Atenção 4 

4. CONDIÇÕES DE 
TRABALHO - RISCOS E 

DOENÇAS 
PROFISSIONAIS 

1. Ruído 4 

2. Iluminação 4 

3. Ambiente térmico 4 

4. Vibrações 4 

5. Vapores, gases, fibras, poeiras e/ou produtos tóxicos 4 

6. Exposição a riscos profissionais 4 

 

2.2.7 CONSTRUÇÃO DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

 

 
indicam que o número máximo de subfatores a considerar deve oscilar entre os 16 e os 25. Não obstante, 
considerando-se os objectivos do presente estudo e as características da Indústria dos Curtumes optou-se por 
elaborar uma grelha de avaliação de funções que integra 31 subfatores.  
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O inquérito por questionário foi a técnica de investigação selecionada para a recolha de 

informação relativa ao conteúdo funcional das categorias profissionais em análise. 

Importa destacar alguns dos aspetos que foram considerados na construção do 

inquérito: as questões foram formuladas do modo mais objetivo possível para que a 

resposta não sofresse enviesamentos pela perceção que possuem sobre determinada 

tarefa, a terminologia utilizada é simples e adaptada à realidade dos sectores em estudo 

de modo a que as questões fossem compreendidas igualmente por todos os inquiridos.  

 

O questionário a ser ministrado por um técnico da equipa de estudo aos/ás 

trabalhadores/as era composto por quatro blocos de questões com objetivos distintos:  

• Caracterizar o/a trabalhador/a em relação ao género, idade, categoria profissional 

e vínculo laboral que tem com a empresa; 

• Identificar as tarefas desempenhadas pelos/as trabalhadores/as procurando apurar 

se estão em conformidade com o descritivo funcional constante no CCT. Importa 

salientar que foi desenvolvida uma versão do inquérito para cada uma das 

categorias profissionais com a questão 8 individualizada de acordo com o descritivo 

funcional constante no CCT. Destaca-se ainda que houve a preocupação em 

questionar os/as trabalhadores/as sobre outras tarefas que com mais ou menos 

frequência desempenhassem na empresa.   

• Identificar as exigências de cada uma das categorias profissionais no que se reporta 

aos fatores selecionados: Competências, Responsabilidades, Esforços e Condições 

de trabalho. 

• Avaliar o nível de satisfação do/a trabalhador/a no trabalho no que respeita a, 

condições materiais do emprego (salário, prémios, promoção e 

estabilidade/segurança no emprego), realização profissional, reconhecimento 

profissional, conteúdo do trabalho, meio humano do trabalho, dimensões sociais, 

significação do trabalho e condições de Higiene e Segurança no trabalho. 

 

O inquérito foi validado em reuniões pela Parceria e foi ainda sujeito à realização de 

pré-testes de modo a evidenciar possíveis falhas na redação e organização das 

questões, confirmar o cumprimento dos requisitos de clareza e precisão assim como a 

presença das exigências do posto de trabalho. Posteriormente, procedeu-se a eventuais 

retificações ficando, então, validado para a sua aplicação no terreno.  

 

 

 

2.3 GRELHA DE PONDERAÇÃO DOS FATORES E SUBFATORES DE AVALIAÇÃO 

DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 
 

A construção da grelha de ponderação é um dos momentos mais importantes do 

processo de avaliação das categorias profissionais e consiste na definição da 

importância dos fatores e subfatores selecionados na etapa anterior através da 
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atribuição de pontos a cada um deles. Portanto, funciona como uma unidade de medida 

comum que permite avaliar e comparar o valor do trabalho das categorias profissionais 

em estudo. De seguida apresenta-se a ponderação dos fatores considerados 

especificamente para avaliação das funções em análise partindo do pressuposto de que 

o valor máximo a atribuir são 1.000 pontos (quadro n.º 30). Segundo a OIT (2011), a 

maior parte dos/as especialistas considera aproximadamente os seguintes intervalos 

para a ponderação dos fatores: de 20% a 35% para as qualificações; de 25% a 40% para 

as responsabilidades; de 15% a 25% para os esforços; de 5% a 15% para as condições 

de trabalho. No entanto, no presente trabalho optou-se por criar uma grelha de 

pontuações específica tendo por base as características das funções a serem avaliadas 

e o facto de pertencerem em exclusivo à área produtiva das ITVCC. Desta forma, e face 

à exposição constante a que os/as trabalhadores/as estão sujeitos a riscos e doenças 

profissionais nesta Indústria, entendeu-se que o fator Condições de Trabalho – Riscos e 

Doenças Profissionais deveria ter um peso superior à recomendação. 

 

Por sua vez, a distribuição dos pontos pelos diferentes níveis que integram cada 

subfator realiza-se por progressão aritmética, isto é, divide-se o número de níveis pelo 

total de pontos atribuídos ao subfator encontrando-se assim os pontos 

correspondentes ao primeiro nível e, simultaneamente, o fator de progressão para os 

níveis seguintes existindo uma diferença constante entre os vários níveis de um mesmo 

subfator4. 

 

Nos casos em que o primeiro nível do subfator corresponde à ausência do requisito ou 

exigência (por exemplo, o primeiro nível do subfator relativo à Responsabilidade pela 

segurança de outras pessoas corresponde a “sem responsabilidade pela segurança de 

outros”) à partida não lhe deveria ser atribuído qualquer ponto. Se fosse aplicada a 

progressão aritmética estaria a ser conferido um valor excessivo a um posto de trabalho 

para o qual o subfator não é requerido originando distorções na comparação e avaliação 

de funções. Para contornar esta situação, a OIT (2011) propõe que nestes casos ao nível 

1 seja atribuído menos pontos, em vez de lhe atribuir uma pontuação nula5.  

 

De acordo com a OIT (2011), é recomendado efetuar a ponderação dos fatores e 

subfatores somente após aplicação e análise dos resultados dos inquéritos, na medida 

em que o conhecimento prévio do peso de cada fator e subfator poderá induzir uma 

valorização de determinados empregos. No entanto, também pode haver riscos de 

enviesamento se a equipa definir os pontos dos fatores e subfatores tendo por base os 

 
4 Por exemplo ao subfator Habilitações escolares foram atribuídos 28 pontos e identificados 5 níveis. O 
valor do primeiro nível e do fator de progressão é 28/5= 5,60. Cada nível terá assim a seguinte 
pontuação: nível 1 =28/5 =5,60; nível 2 = nível 1 + 5,60 = 11,20; nível 3 = nível 2 + 5,60 = 16,80; nível 4 
= nível 3 + 5,60 = 22,40; nível 5 = nível 4 + 5,60 = 28,00. 
 
5 Nestas situações o grupo de trabalho optou por atribuir 10% do total do subfator ao nível 1. Por 
exemplo, no subfator Segurança de outras pessoas ao qual foi atribuído 40,00 pontos, o cálculo dos 
pontos por níveis foi o seguinte: o nível 1 = 10% x 40,00 = 4,00; nível 2 = nível 1+ [(40,00-4,00)/4] = 
13,00; nível 3 = nível 2 + 9,00=22,00; nível 4 = nível 3+9,00 = 31,00; nível 5 = nível 4+9,00=40,00. 
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resultados dos inquéritos. Devido a constrangimentos temporais no desenvolvimento 

do estudo, optou-se por realizar a ponderação apenas num momento, nomeadamente, 

antes da aplicação do inquérito, quadro n.º 30. 

 
Quadro n.º 30 | Grelha de ponderação dos fatores e subfatores de avaliação das categorias profissionais 

Fatores Subfatores 
N.º de 

Níveis 

Pontos 

(Curtumes) 
% 

1. COMPETÊNCIAS 

1. Habilitações escolares 5 28 9,0% 

2. Experiência profissional e/ou formação no posto de trabalho 5 36 11,6% 

3. Tecnologias de informação e comunicação 3 25 8,1% 

4. Comunicação 4 23 7,4% 

5. Trabalho em equipa 2 20 6,5% 

6. Habilidade manual 4 32 10,3% 

7. Agilidade corporal 4 32 10,3% 

8. Rapidez de execução 4 28 9,0% 

9. Conteúdo do trabalho 4 28 9,0% 

10. Resolução de problemas 3 30 9,7% 

11. Adaptação à mudança 3 28 9,0% 

Total  310 31,0% 

2. RESPONSABILIDADES 

1. Segurança de outras pessoas 5 40 12,9% 

2. Manutenção do equipamento 4 40 12,9% 

3. Verificação da qualidade 3 45 14,5% 

4. Supervisão 3 35 11,3% 

5. Documentos 3 35 11,3% 

6. Consequências de erros 4 55 17,7% 

Total  250 25,0% 

3. ESFORÇOS 

1. Posições corporais 4 30 9,7% 

2. Movimentos repetitivos 5 30 9,7% 

3. Levantamento e transporte de pesos 5 30 9,7% 

4. Posturas 4 35 11,3% 

5. Ritmos de trabalho 3 35 11,3% 

6. Coordenação motora 2 30 9,7% 

7. Esforço visual 3 30 9,7% 

8. Atenção 4 30 9,7% 

Total  250 25,0% 

4. CONDIÇÕES DE 

TRABALHO - RISCOS E 

DOENÇAS 

PROFISSIONAIS 

1. Ruído 4 28 9,0% 

2. Iluminação 4 32 10,3% 

3. Ambiente térmico 4 32 10,3% 

4. Vibrações 4 28 9,0% 

5. Vapores, gases, fibras, poeiras e/ou produtos tóxicos 4 30 9,7% 

6.Exposição a riscos e doenças profissionais 4 40 12,9% 

Total  190 19,0% 

TOTAL  1.000 100% 

 

2.4 RECOLHA DE DADOS: APLICAÇÃO DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 
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O processo de seleção dos/as trabalhadores/as a quem foi ministrado o inquérito 

assentou numa articulação dos seguintes critérios: abarcar uma diversidade de 

realidades empresariais em termos de modelos organizacionais, estratégias 

empresariais e tecnologias utilizadas; e tinham de estar abrangidos/as pelo CCT em 

estudo.  

 

Todos/as os/as trabalhadores/as inquiridos/as foram previamente informados/as pela 

equipa técnica acerca dos objetivos do estudo, reforçando a ideia de que o objetivo do 

estudo não era uma avaliação do desempenho profissional, assegurando, igualmente, 

o anonimato e a confidencialidade da informação recolhida.  

 

No total foram aplicados 108 inquéritos, abrangendo empresas que se enquadravam na 

CAE 15111 - curtimenta e acabamento de peles sem pelo e 15113 - curtimenta e 

acabamento de peles com pelo e que aplicam o CCT FESETE–APIC. Mais 

especificamente, as empresas pertencem ao distrito de Santarém.  

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS E DETERMINAÇÃO DO VALOR DAS CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 
 

2.5.1 CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DOS/AS INQUIRIDOS/AS 

 

Os dados recolhidos nos inquéritos foram alvo de tratamento estatístico com o recurso 

ao programa informático SPSS.  

 

Como se pode verificar pelo quadro n.º 31, e tal como tínhamos previsto, aplicamos o 

inquérito a 78 trabalhadores, correspondendo a 72,2% da nossa amostra e a 30 

trabalhadoras, correspondendo aos restantes 27,8%.  

 

 
Quadro n.º 31 | Distribuição por sexo 

Sexo 
N.º de 

inquiridos/as 
% 

Masculino 78 72,2 

Feminino 30 27,8 

Total 108 100 

 

Das categorias profissionais selecionadas para análise não conseguimos aplicar o 

inquérito a trabalhadores/as com a categoria profissional de Operador/a Não 

Especializado/a. Esta categoria fez parte da amostra selecionada porque em 2018, ano 

de referência para processo de seleção das categorias profissionais, esta categoria 

representava 2,5% dos TCO da Indústria dos Curtumes. À data de aplicação dos 

inquéritos (ano de 2022), e após contacto com organizações sindicais, dirigentes 
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sindicais, dirigentes da associação patronal e empresas, não conseguimos identificar 

trabalhadores/as com esta categoria a quem pudéssemos ministrar o inquérito. Assim, 

esta profissão foi excluída da nossa análise. No que diz respeito às restantes categorias 

profissionais (quadro n.º 32), conseguimos aplicar o número mínimo de inquéritos 

definidos para cada categoria profissional. No caso do Operador/a Geral estava previsto 

aplicarmos 13 inquéritos, mas conseguimos aplicar mais um questionário do que o 

esperado e por isso estão registados 14 inquéritos.  

 
Quadro n.º 32 | Distribuição dos inquéritos por categoria profissional 

Categoria Profissional 
Nível  

Salarial 

N.º mínimo de 
inquéritos aplicar a 
trabalhadores do 
sexo masculino 

N.º mínimo de 
inquéritos a aplicar 
a trabalhadores do 

sexo feminino 

N.º de 
inquéritos 
aplicados 

% 

TÉCNICO/A DE CURTUMES 1 7 + 2 9 8,3 

ENCARREGADO/A 3 5 - 5 4,6 

CHEFE DE SECTOR 4 5 - 5 4,6 

CLASSIFICADOR/A, SELECIONADOR/A, 
CONTROLADOR/A DE COUROS E 
PELES 

5 5 + 2 7 6,5 

OPERADOR/A DE ARMAZÉM 5 5 + 2 7 6,5 

OPERADOR/A DE LABORATÓRIO 5 5 + 2 7 6,5 

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 5 5 - 5 4,6 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
AFINAÇÃO DE CORES 

5 5 - 5 4,6 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
FULONS 

5 5 - 5 4,6 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
MÁQUINAS 

5 13 + 2 15 13,9 

OPERADOR/A GERAL 6 11 + 2 14 13,0 

OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 7 7 6 13 12,0 

OPERADOR/A AUXILIAR 8 - 11 11 10,2 

OPERADOR/A NÃO ESPECILIZADO/A 9 - 5 - - 

Total - 78 29 108 100,0 

 

A maioria da nossa amostra em termos etários encontra-se dispersa entre os 40 e os 64 

anos, 31,5% dos/as inquiridos/as têm entre 40 e 49 anos e 34,3% estão entre os 50 e 

64 anos (quadro n.º 33). Com 18,5% está o grupo entre os 30 e os 39 anos, com 9,3% o 

grupo entre os 25 e os 29 anos e por fim, os grupos com menos inquiridos/as, os/as 

trabalhadores/as com menos de 25 anos, 2,7%, e os/as trabalhadores/as com mais de 

65 anos, 2,8%. A idade média da nossa amostra é de 44,8 anos. Pode-se ainda observar 

que os/as trabalhadores/as inquiridos/as com menos de 30 anos encontram-se nas 

categorias profissionais dos níveis salariais mais baixos. Destes/as 14 jovens, 78,6% 

encontram-se nas seguintes categorias: Operador/a Geral (14,3%), Operador/a 

Intermédio/a (50%), e Operadora Auxiliar (14,3%). Para além disto, as seguintes 

profissões apresentam mais de metade de inquiridos/as com 50 ou mais anos, sendo 
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estas as mais envelhecidas, Chefe de Sector (80%) Classificador/a, Selecionador/a, 

Controlador/a de Couros e Peles (57,2%) Operador Qualificado de Afinação de Cores 

(80%) e Operador/a Qualificado/a de Máquinas (66,7%). 

 
Quadro n.º 33 l Distribuição por grupo etário por categoria profissional 

Grupo etário 
 
Categoria Profissional 

Menos de 25 
anos 

25-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-64 anos 
65 ou mais 

anos 

TÉCNICO/A DE CURTUMES - - 11,1% 55,6% 33,3% - 

ENCARREGADO/A - - - 80% 20% - 

CHEFE DE SECTOR - - - 20% 80% - 

CLASSIFICADOR/A, SELECIONADOR/A, 

CONTROLADOR/A DE COUROS E PELES 
- - - 42,9% 42,9% 14,3% 

OPERADOR/A DE ARMAZÉM - - 14,3% 57,1% 28,6% - 

OPERADOR/A DE LABORATÓRIO - 14,3% 28,6% 14,3% 42,9% - 

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 20% - - 40% 20% 20% 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 

AFINAÇÃO DE CORES 
- - 20% - 80% - 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 

FULONS 
20% - 20% 20% 40% - 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 

MÁQUINAS 
- - 13,3% 20% 60% 6,7% 

OPERADOR/A GERAL - 14,3% 42,9% 35,7% 7,1% - 

OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 15,4% 38,5% 38,5% - 7,7% - 

OPERADOR/A AUXILIAR - 18,2% 9,1% 45,5% 27,3% - 

TOTAL 3,7% 9,3% 18,5% 31,5% 34,3% 2,8% 

Média Etária 44,8 anos 

 

Segue-se agora uma análise mais extensiva de cada profissão da nossa população 

inquirida: 

• A maioria (55,6%) dos/as Técnicos/as de Curtumes inquiridos/as encontram-se 

entre os 40 e os 49 anos, com um peso de 33,3% estão os/as técnicos/as entre os 

50 e os 64 anos e apenas um/a inquirido/a tem entre 30 e 39 anos; 

• Os Encarregados inquiridos têm entre 40 e 64 anos, sendo que 80% estão entre os 

40 e os 49 anos e o restante tem entre 50 e 64 anos; 

• Ao contrário dos Encarregados, 80% dos Chefes de Sectores inquiridos estão entre 

os 50 e os 64 anos e apenas um inquirido tem entre 40 a 49 anos; 

• Dos/as 7 Classificadores/as, Selecionadores/as, Controladores/as de Couros e Peles 

inquiridos/as, a maioria, 85,8%, encontra-se entre os 40 e os 64 anos, mais 

concretamente, 42,9% têm entre os 40 a 49 anos e como uma distribuição igual, 

encontram-se os/as trabalhadores/as entre os 50 e os 64 e apenas 1 inquirido/a está 

entre os 65 ou mais anos; 

• Mais de metade (57,1%) dos Operadores/as de Armazém inquiridos/as têm entre 

os 40 e os 49 anos, 28,6% estão entre os 50 e os 64 anos e 1 inquirido/a está entre 

os 30 e os 39 anos; 
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• Os/as 7 Operadores/as de Laboratório inquiridos/as encontram-se dispersos/as 

entre os 25 e os 64 anos, mais especificamente, 1 (14,3%) inquirido/a tem entre os 

25 e os 29 anos, 2 (28,6%) dos/as inquiridos/as encontram-se entre os 30 e os 39 

anos; 1 (14,3%) dos/as inquiridos/as está entre os 40 e os 49 anos e os/as restantes 

3 (42,9%) têm entre 50 e 64 anos; 

• Dos 5 Operadores de Manutenção inquiridos, 2 (40%) encontram-se entre os 40 e 

os 49 anos; 1 (20%) tem menos de 25 anos; 1 (20%) está entre os 50 e os 64 anos; 

e os restantes inquiridos (20%) têm 65 ou mais anos; 

• A maioria, 80%, dos Operadores Qualificados/as de Afinação de Cores inquiridos 

estão entre os 50 e os 64 anos e o restante encontra-se entre os 30 e os 39 anos; 

• Os Operadores Qualificados de Fulons inquiridos apresentam uma distribuição 

dispersa da seguinte maneira, 2 (40%) inquiridos estão entre os 50 e os 64 anos, 1 

(20%) tem entre os 40 e os 49 anos, 1 (20%) está entre os 30 e os 39 anos e o 

restante (20%) tem menos de 25 anos; 

• Mais de metade, 60%, dos/as Operadores/as Qualificados/as de Máquinas 

inquiridos/as têm entre 50 e 64 anos, 20% estão entre os 40 e os 49 anos, 13,3% 

possuem entre 30 e 39 anos e resta um/a operador/a, sendo que este/a tem 65 ou 

mais anos; 

• Os/as Operadores/as Gerais inquiridos/as estão maioritariamente (78,6%) situados 

entre os 30 e os 49 anos, estes dois grupos apresentam uma distribuição muito 

semelhante, sendo que 42,9%, ou 6 inquiridos/as, têm entre os 30 e os 39 anos e 

35,7%, ou 5 inquiridos/as, estão entre os 40 e os 49 anos. Dos restantes, 14,3%, 2 

inquiridos/as, têm entre 25 e 29 anos e 1 inquirido/a encontra-se entre os 50 e os 

64 anos; 

• De forma parecida à categoria profissional anterior, os/as Operadores/as 

Intermédios/as inquiridos/as encontram-se maioritariamente, 77%, 

concentrados/as em duas faixas etárias, 25 aos 29 anos e 30 aos 39 anos, sendo que 

ambas têm a mesma percentagem de 38,5%. Os/as restantes têm menos de 25 anos 

(15,4%) e entre os 50 e os 64 anos (7,7%); 

• Relativamente à categoria profissional Operadora Auxiliar, destacam-se as 

inquiridas que têm entre os 40 e os 49 anos, pois este é o grupo etário que engloba 

o maior número de operadoras, 45,5%, seguem-se as que possuem entre os 50 e os 

64 anos, com 27,3% respostas, 18,2% profissionais encontram-se entre os 25 e os 

29 anos e 1 inquirida entre os 30 e os 39 anos. 

 

Dos/as 108 inquiridos/as, verificamos que a maioria dos trabalhadores/as inquiridos/as, 

37%, possui o 12º ano de escolaridade, com 29,6% temos os/as trabalhadores/as com 

o 9º ano de escolaridade e 25% com o 1º ou 2º ciclo concluído (4º ou 6 ano de 

escolaridade). Por fim, com menos peso temos o grupo que possui o Ensino Superior, 

7,4% dos/as inquiridos/as, e com menos que o 1º Ciclo (menos que o 4º ano de 

escolaridade), apenas 0,9% dos/as inquiridos/as (quadro n.º 34).   
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Quadro n.º 34 l Distribuição por nível de escolaridade por categoria profissional 

Escolaridade 
 

Categoria Profissional 

Menos do que 
o 1º Ciclo (> 

4ºano) 

1º Ciclo 
concluído ou 

2º Ciclo 
concluído (4º - 

6º ano) 

3º Ciclo 
concluído ou 

equivalente (9º 
ano) 

Ensino 
Secundário 

concluído ou 
equivalente 

(12º ano) 

Ensino 
Superior 

TÉCNICO/A DE CURTUMES - - 11,1% - 88,9% 

ENCARREGADO/A - 20% 60% 20% - 

CHEFE DE SECTOR - 60% 20% 20% - 

CLASSIFICADOR/A, SELECIONADOR/A, 

CONTROLADOR/A DE COUROS E PELES 
- 42,9% 28,6% 28,6% - 

OPERADOR/A DE ARMAZÉM - 28,6% 42,9% 28,6% - 

OPERADOR/A DE LABORATÓRIO - - 42,9% 57,1%  

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO - 80% 20% - - 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 

AFINAÇÃO DE CORES 
- 20% 40% 40% - 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 

FULONS 
- 20% 40% 40% - 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 

MÁQUINAS 
6,7% 33,3% 46,7% 13,3% - 

OPERADOR/A GERAL - 7,1% 21,4% 71,4% - 

OPERADOR/A INTERMÉDIO/A - 7,7% 7,7% 84,6% - 

OPERADOR/A AUXILIAR - 45,5% 27,3% 27,3% - 

Total 0,9% 25,0% 29,6% 37,0% 7,4% 

 

Dentro da nossa amostra, as seguintes categorias profissionais foram as que 

apresentaram os níveis de escolaridade mais baixos, ou seja, mais de 50% têm o 1º ou 

2º ciclo concluído (4º-6º ano), ou menos do que o 1º ciclo (menos do que o 4º ano): 

Chefes de Sector, 60% têm o 1º ou 2º ciclo concluído; e Operadores de Manutenção, 

80% têm o 1º ou 2º Ciclo concluído. As profissões que apresentaram o maior nível de 

escolaridade, mais de 50% têm o Ensino Secundário concluído ou equivalente (12º ano) 

ou o Ensino Superior, foram os/as Técnicos/as de Curtumes, onde 88,9% possui o Ensino 

Superior completo; os/as Operadores/as de Laboratório, 57,1% têm o Ensino 

Secundário concluído ou equivalente (12º ano); os/as Operadores/as Gerais, 71,4% 

possui o Ensino Secundário concluído ou equivalente (12º ano); e os/as Operadores/as 

Intermédios/as, 84,6% têm o Ensino Secundário concluído ou equivalente (12º ano).  

 

Segue-se agora uma análise mais extensiva de cada profissão da nossa população 

inquirida: 

• Entre os/as 9 Técnicos/as de Curtumes inquiridos/as, todos/as, com a exceção de 

um/a inquirido/a, possui o Ensino Superior. O/a inquirido/a que não possui o Ensino 

Superior, tem o 3º Ciclo concluído ou equivalente (9º ano); 

• Dos 5 Encarregados inquiridos, 3 (60%) têm o 3º Ciclo concluído ou equivalente (9º 

ano), já os restantes 2 possuem o 1º Ciclo ou o 2º Ciclo concluído (4º - 6º ano), e o 

Ensino Secundário concluído ou equivalente (12º ano); 
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• No caso dos Chefes de Sector inquiridos, 60% possuem o 1º Ciclo ou 2º Ciclo 

concluído (4º - 6º ano), já os restantes 2 inquiridos encontram-se entre o 3º Ciclo 

concluído ou equivalente (9º ano) e o Ensino Secundário concluído ou equivalente 

(12º ano); 

• Dos/as 7 Classificadores/as, Selecionadores/as, Controladores/as de Couros e Peles 

inquiridos/as, 3 (42,9%) apresentam o 1º Ciclo ou 2º Ciclo concluído (4º - 6º ano), 2 

profissionais (28,6%) o 3º Ciclo concluído ou equivalente (9º ano) e os restantes 2 

(28,6%) possuem o Ensino Secundário concluído ou equivalente (12º ano); 

• Quase metade, 42,9%, dos/as Operadores/as de Armazém inquiridos/as possuem o 

3º Ciclo concluído ou equivalente (9º ano), já os/as restantes encontram-se 

divididos/as de forma igual, 28,6%, entre os/as que possuem o 1º Ciclo ou 2º Ciclo 

concluído (4º - 6º ano) e os/as que possuem o Ensino Secundário concluído ou 

equivalente (12º ano); 

• Os/as Operadores/as de Laboratório inquiridos/as encontram-se dispersos apenas 

pelos/as que têm o Ensino Secundário concluído ou equivalente (12º ano), a maioria 

(57,1%) e pelos/as que possuem o 3º Ciclo concluído ou equivalente (9º ano), sendo 

estes a minoria (42,9%); 

• A maioria, 80%, dos Operadores de Manutenção inquiridos têm o 1º Ciclo ou 2º 

Ciclo concluído (4º - 6º ano) e 1 inquirido tem o 3º Ciclo concluído ou equivalente 

(9º ano); 

• Os Operadores Qualificados de Afinação de Cores inquiridos encontram-se divididos 

entre os que possuem o 1º Ciclo ou 2º Ciclo concluído (4º - 6º ano), o que 

corresponde a 20% das respostas, os que têm o 3º Ciclo concluído ou equivalente 

(9º ano), 40% dos inquiridos e os que têm Ensino Secundário concluído ou 

equivalente (12º ano), o que corresponde aos restantes 20%; 

• Os Operadores Qualificados/as de Fulons inquiridos apresentam a mesma 

distribuição que os Operadores Qualificados de Afinação de Cores; 

• O nível de escolaridade que mais se evidencia entre os/as Operadores/as 

Qualificados/as de Máquinas inquiridos/as foi o 3º Ciclo concluído ou equivalente 

(9º ano), o que corresponde a 46,7% das respostas, seguem-se, com uma 

percentagem de 33,3%, os/as profissionais que possuem o 1º Ciclo ou 2º Ciclo 

concluído (4º - 6º ano), em 3º lugar (13,3%) estão os/as operadores/as que têm o 

Ensino Secundário concluído ou equivalente (12º ano) e por último, 1 inquirido/a 

tem menos do que o 1º Ciclo (menos do que o 4º ano); 

• A maioria, 71,4%, dos/as Operadores/as Gerais inquiridos/as possuem o Ensino 

Secundário concluído ou equivalente (12º ano), 21,4% possui o 3º Ciclo concluído 

ou equivalente (9º ano), e 1 inquirido/a tem o 1º Ciclo ou 2º Ciclo concluído (4º - 6º 

ano); 

• Dos/as 13 Operadores/as Intermédios/as inquiridos/as, 84,6%, possui o Ensino 

Secundário concluído ou equivalente (12º ano), os/as restantes 2 inquiridos/as 

possuem o 1º Ciclo ou 2º Ciclo concluído (4º - 6º ano) e o 3º Ciclo concluído ou 

equivalente (9º ano); 
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• Entre as Operadoras Auxiliares inquiridas, 45,5% têm o 1º Ciclo ou 2º Ciclo concluído 

(4º - 6º ano), e com uma distribuição igual de 27,3%, estão as inquiridas que têm o 

3º Ciclo concluído ou equivalente (9º ano), e as que possuem o Ensino Secundário 

concluído ou equivalente (12º ano). 

 

A maioria dos/as trabalhadores/as inquiridos/as possui um contrato de trabalho sem 

termo, 88,9%, e apenas 11,1%, possui um contrato a termo (quadro n.º 35). 

 
Quadro n.º 35 l Vínculo contratual da amostra 

Tipo de Vínculo Laboral 
N.º de 

inquiridos/as 
% 

Contrato sem termo 96 88,9 

Contrato a termo 12 11,1 

Total 108 100,0 

 

Apesar de ocorrer com diferentes frequências, a maioria dos/as inquiridos/as realiza as 

tarefas descritas no CCT (81,5%), ver quadro n.º 36. Mais concretamente, 71,3% 

realizam todas as funções descritas; 6,5% realizam quase todas as tarefas; e apenas 

3,8% dos/as inquiridos/as indicam realizar apenas metade ou menos de metade das 

tarefas descritas no CCT. Os/as restantes trabalhadores/as inquiridos/as, 18,5%, 

indicam que realizam outras tarefas que não as descritas no CCT. 

 
Quadro n.º 36 l Frequência de realização de tarefas descritas no CCT 

 
N.º de 

inquiridos/as 
% 

Não realiza nenhuma das tarefas 20 18,5 

Realiza menos de metade das tarefas 2 1,9 

Realiza metade das tarefas 2 1,9 

Realiza quase todas as tarefas 7 6,5 

Realiza a totalidade das tarefas 77 71,3 

Total 108 100,0 

 

Para além de termos analisado as funções descritas em CCT que os/as trabalhadores/as 

da Indústria dos Curtumes realizam, procuramos avaliar com que frequência é que 

realizam outras tarefas, o que pode ser evidenciado no quadro n.º 37. Sobre estes/as 

inquiridos/as pode-se verificar que a maioria, 65,7%, não realiza tarefas para além das 

delineadas pelo CCT, contudo, dos/as inquiridos/as que indicaram realizar outras 

tarefas além das descritas no CCT, verificamos que 25% dos/as inquiridos/as referem 

que realizam sempre estas tarefas além das descritas no CCT, 6,5% indicam que 

realizam com frequências tarefas além das descritas no CCT e apenas 2,8% indicam que 

raramente realizam tarefas além das descritas no CCT.  

 
Quadro n.º 37 l Frequência de realização de outras funções não acordadas em CCT 

 
N.º de 

inquiridos/as 
% 

Nunca 71 65,7 

Raramente 3 2,8 
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N.º de 

inquiridos/as 
% 

Com frequência 7 6,5 

Sempre 27 25 

Total 108 100 

 

2.5.2 CARATERIZAÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS POR FATOR 

 

Importa agora esclarecer os procedimentos seguidos na determinação do valor das 

categorias. Na medida em que para cada categoria foram inquiridas várias pessoas, 

podendo existir assim resultados diferenciados para um mesmo subfator, foi necessário 

definir um processo para determinar em que nível se posicionaria cada categoria 

profissional nos subfatores em análise.  

 

O processo selecionado reporta-se ao critério da maioria (50%+1). No entanto, nas 

situações em que existe uma grande dispersão das respostas, não sendo por isso 

possível aplicar a maioria absoluta, foi definido que o critério a utilizar seria o cálculo da 

média. A partir deste procedimento é então encontrado o valor de cada categoria para 

os diferentes subfatores e posteriormente é apurado o valor de cada fator e que 

corresponde ao somatório dos valores assumidos pelos subfatores que o integram. Da 

mesma forma obtém-se o valor global de cada categoria profissional e que resulta do 

somatório dos valores obtidos para cada um dos quatro fatores considerados para a 

análise e comparação de funções.  

 

O quadro seguinte (quadro n.º 38) sintetiza os resultados obtidos apenas para os fatores 

considerados, determinando-se assim o valor de cada uma das categorias profissionais. 

 

 

 

 

 

 
Quadro n.º 38 l Determinação do valor das categorias profissionais por fator 

Fatores 
 

Categorias profissionais 
Competências Responsabilidades Esforços 

Condições de 
Trabalho 

Total 

TÉCNICO/A DE CURTUMES 225,3 201,8 175,6 132,9 735,6 

ENCARREGADO/A 211,5 187 149,5 90,5 638,5 

CHEFE DE SECTOR 242 177,8 179,5 122,6 721,9 

CLASSIFICADOR/A, SELECIONADOR/A, 
CONTROLADOR/A DE COUROS E 
PELES 

207,2 123,6 151,8 92,7 575,3 

OPERADOR/A DE ARMAZÉM 224,3 146,8 174,1 84,9 630,1 

OPERADOR/A DE LABORATÓRIO 249,7 167 149,9 72,5 639,1 

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 267,6 218,5 182,8 120,5 789,4 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
AFINAÇÃO DE CORES 

198,1 128,8 160,6 110,8 598,3 
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Fatores 
 

Categorias profissionais 
Competências Responsabilidades Esforços 

Condições de 
Trabalho 

Total 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
FULONS 

212,3 110,8 159,9 149,4 632,4 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
MÁQUINAS 

220,7 100,1 194,1 151,1 666,0 

OPERADOR/A GERAL 175,1 67,7 175,8 116,3 534,9 

OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 169,9 102,5 178,8 94,0 545,2 

OPERADOR/A AUXILIAR 196,1 96,5 201,1 154,8 648,5 

Média 215,4 140,7 171,8 114,8 - 

 

Seguindo a metodologia de avaliação de postos de trabalho sem enviesamento de 

género proposta pela OIT (2011), a etapa seguinte consiste no reagrupamento de 

categorias através da definição de intervalos de valores. Deste modo, é possível agrupar 

as categorias com valor semelhante e assim estabelecer equivalências entre as 

categorias. Com efeito, é necessário definir intervalos de pontuação colocando-se aqui 

a questão sobre qual a amplitude dos intervalos a considerar e que deve atender os 

seguintes requisitos: a amplitude dos intervalos deve ser definida tendo em conta o 

número máximo de classes que se pretende criar e de pontos, atendendo que não 

deverá ser inferior a 30 pontos e superior a 70. Sublinha-se que uma amplitude dos 

intervalos demasiado reduzida pode implicar diferenças dificilmente explicáveis e uma 

maior amplitude pode comprometer o conceito de trabalho de igual valor na medida 

em que categorias com características diferentes podem ser enquadradas numa mesma 

classe de intervalo. Face à amplitude entre a categoria que obteve maior pontuação 

789,4 (Operador de Manutenção) e a que obteve menor pontuação 534,9 (Operador/a 

Geral) a opção recaiu na criação de quatro grupos com intervalos de 64 pontos partindo 

do limite superior, quadro n.º 39. Desta forma, isto permitiu-nos enquadrar todas as 

categorias dentro de um intervalo considerável que não comprometa o conceito de 

trabalho de igual valor. 

 

 

 

 

 
Quadro n.º 39 l Distribuição das categorias profissionais por grupos de pontos 

Categorias profissionais 
Fatores 
Posição 

Nível 
Salarial 

RMMB 
(€) 

Grupos 

Grupo 1 
(790-726) 

Grupos 2 
(725-662) 

Grupo 3 
(661-598) 

Grupo 4 
(597-534) 

TÉCNICO/A DE CURTUMES 2º 1 1.644,20 € 735,6 - - - 

ENCARREGADO/A 7º 3 1.005,94 € - - 638,5 - 

CHEFE DE SECTOR 3º 4 1.040,42 € - 721,9 - - 

CLASSIFICADOR/A, 
SELECIONADOR/A, 
CONTROLADOR/A DE COUROS E 
PELES 

11º 5 840,57 € - - - 575,3 
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Categorias profissionais 
Fatores 
Posição 

Nível 
Salarial 

RMMB 
(€) 

Grupos 

Grupo 1 
(790-726) 

Grupos 2 
(725-662) 

Grupo 3 
(661-598) 

Grupo 4 
(597-534) 

OPERADOR/A DE ARMAZÉM 9º 5 860,94 € - - 630,1 - 

OPERADOR/A DE LABORATÓRIO 6º 5 909,72 € - - 639,1 - 

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 1º 5 818,10 € 789,4 - - - 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
AFINAÇÃO DE CORES 

10º 5 721,07 € - - 598,3 - 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
FULONS 

8º 5 779,59 € - - 632,4 - 

OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE 
MÁQUINAS 

4º 5 721,21 € - 666,0 - - 

OPERADOR/A GERAL 13º 6 680,21 € - - - 534,9 

OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 12º 7 663,07 € - - - 545,2 

OPERADOR/A AUXILIAR 5º 8 626,10 € - - 648,5 - 

 

 

2.5.3 CARATERIZAÇÃO DOS FATORES POR CATEGORIA PROFISSIONAL 

 

Procede-se, de seguida, a uma análise mais exaustiva dos resultados obtidos para cada 

uma das categorias, assim como dos respetivos conteúdos funcionais recolhidos no 

inquérito, sendo, no entanto, importante adiantar que amplitude da diferença entre a 

categoria que obteve maior pontuação e a que obteve menor pontuação é de 254,5 

pontos. A análise inclui uma comparação entre as pontuações obtidas, a hierarquia das 

categorias profissionais definida no CCT e a RMMB dos/as trabalhadores/as de cada 

uma das categorias.  

 

2.5.3.1 TÉCNICO/A DE CURTUMES 

 

Os/as Técnicos/as de Curtumes, de predominância masculina, 

representam 3,0% da TCO, estão enquadrados/as no nível salarial 

mais elevado da nossa amostra, no nível n.º 1, sendo que são 

também a profissão com a RMMB mais elevada. 

No conjunto dos fatores, esta categoria profissional ocupa o 2º lugar, com uma 

pontuação de 735,6 e está alojada no Grupo n.º 1. Ao analisarmos os fatores, 

verificamos que no fator das Competências (225,3 pontos), os/as Técnicos/as de 

Curtumes obtiveram a terceira maior pontuação. Analisando mais especificamente os 

subfatores que compõe este fator, verificamos que esta categoria destaca-se pela 

elevada escolaridade dos/as inquiridos/as, todos/as possuem um curso do Ensino 

Superior. Ao analisarmos o subfator da Formação Profissional e/ou Formação em 

Contexto de Trabalho, também obtiveram a pontuação mais elevada, sendo que 

todos/as os/as inquiridos/as mencionaram ser fundamental ter uma formação 

certificada complementar para o exercício da sua atividade. Também nos subfatores da 

Comunicação e da Supervisão esta categoria destaca-se uma vez que devido às 
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características das suas tarefas tem que comunicar com todos/as os/as profissionais da 

área da produção e respetivas chefias, bem como supervisionar os trabalhos de toda a 

área de produção pelo qual estão responsáveis.  

Ao analisarmos o fator das Responsabilidades (201,8 pontos), verificamos que neste 

fator obtiveram a segunda maior pontuação do conjunto das categorias em análise. 

Pelos dados recolhidos, verificamos que maioritariamente as pontuações obtidas foram 

acima da média do conjunto das categorias tendo obtido a pontuação mais elevada no 

subfator da Verificação da Qualidade, uma vez que, têm de verificar a qualidade do 

trabalho realizado e corrigir eventuais problemas, e no subfator das Consequências dos 

Erros, o que também não foi de estranhar devido às responsabilidades que têm.  

Nos fatores, Esforços e Condições de Trabalho, esta categoria pontuou respetivamente 

175,6 e 132,9 pontos. Ao analisarmos o fator dos Esforços, verificamos que os/as 

inquiridos/as apontam para o elevado Esforço Visual e Atenção que as suas tarefas 

requerem. Nos subfatores, Levantamento e Transporte de Pesos, Posturas e Ritmo de 

Trabalho, a categoria profissional obteve uma pontuação ligeiramente acima da média. 

No fator das Condições de Trabalho, verificamos que devido às características das 

funções do/a Técnico/a de Curtumes, que implicam circular por todas as secções da 

área de produção, estes/as profissionais estão expostos à maioria das situações de risco 

que os/as trabalhadores/as estão expostos. Com efeito, verificamos que na maioria dos 

subfatores que compõe este fator, esta categoria obteve pontuações acima da média 

no conjunto das categorias profissionais.  

A maioria dos/as Técnicos/as de Curtumes referem realizar todas as tarefas descritas 

no CCT. Um/a dos/as inquiridos/as refere que além das tarefas descritas no CCT, realiza 

também as seguintes funções, operar máquinas de fulons e apoiar o departamento de 

qualidade. 

 

Como referido anteriormente, as categorias em análise, maioritariamente são de 

predominância masculina. Para termos um ponto de comparação entre as atividades 

realizadas por homens e mulheres, nas categorias em que as mulheres têm uma 

representatividade igual ou superior a 10%, inquirimos também duas trabalhadoras. Na 

categoria de Técnico/a de Curtumes as mulheres têm um peso de 20% e por isso nesta 

categoria aplicamos o inquérito a duas trabalhadoras. 

  

Comparando as pontuações obtidas, verificamos que em todos os fatores as mulheres 

tiveram uma pontuação mais baixa que os homens (quadro n.º 40). Curiosamente, nesta 

categoria profissional a diferença salarial é favorável às mulheres (na RMMB a diferença 

é favorável às mulheres em 26,05% e na RMMG em 17,36%). 

 
Quadro n.º 40 | Determinação do valor dos fatores por género na categoria de Técnico/a de Curtumes 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições de 

Trabalho 
Total 

H M H M H M H M H M 

233,8 226,9 214 184,4 174,7 145,9 130 117 752,5 674,2 
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2.5.3.2 ENCARREGADO/A 

 

Esta categoria profissional representa 1,5% dos TCO, é de 

predominância masculina, e apesar de se encontrar no nível n.º 3 da 

grelha salarial, o segundo mais elevado da nossa amostra, possui 

uma RMMB inferior à categoria de Chefe de Sector que está 

posicionada no nível n.º 4 da grelha salarial. 

Após realizada a análise dos fatores, a categoria de Encarregado ficou posicionada no 

Grupo n.º 3, tendo obtido 638,5 pontos, sendo este o sétimo valor mais elevado do 

conjunto das categorias em análise. No fator das Competências (211,5 pontos), esta 

categoria apresenta um valor relativamente próximo da média do conjunto das 

categorias. Os inquiridos assinalam o baixo nível de Habilidade Manual que as suas 

funções requerem, tendo obtido uma pontuação abaixo da média.  

No fator das Responsabilidade, os Encarregados apresentam o terceiro valor mais 

elevado, 187 pontos. Dadas as tarefas associadas a esta categoria profissional, não 

surpreende que os inquiridos tenham obtido a pontuação mais elevada nos subfatores, 

Verificação da Qualidade, Supervisão, Análise e Preenchimento de Documentos e 

Consequência de Erro, uma vez que têm à sua responsabilidade toda uma secção e têm 

que garantir o seu bom funcionamento. 

Ao analisarmos o fator dos Esforço, verificamos que esta categoria foi a que obteve a 

pontuação mais baixa no total deste fator. Com a exceção dos subfatores, Ritmo de 

Trabalho e Atenção, onde obteve a pontuação mais elevada. Nos restantes subfatores, 

quando comparada com as restantes categorias profissionais, a pontuação obtida foi 

abaixo da média. 

Por fim, analisando o fator das Condições de Trabalho (90,5 pontos), verificamos que 

foi a terceira pontuação mais baixa do conjunto das categorias em análise. Os inquiridos 

destacam-se na avaliação que fazem do Ambiente Térmico, referindo que estão muito 

expostos a diferenças de temperatura (muito quente ou muito frio).  

Todos os inquiridos referem executar todas as tarefas descritas no CCT e apenas um dos 

inquiridos refere que faz um pouco de tudo, onde for mais necessário. 

 

2.5.3.3 CHEFE DE SECTOR 

 

A categoria de Chefe de Sector é também de predominância 

masculina, representa o valor mais baixo no número de TCO 

(0,9%) e está posicionada no nível n.º 4 da grelha salarial. 

Relativamente à RMMB, tem a segunda RMMB mais elevada das categorias em análise, 

inclusive superior à da categoria de Encarregado/a que está posicionado num nível 

superior na grelha salarial. 
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No total dos fatores em análise, quando comparada com as restantes categorias 

profissionais, os Chefes de Sector obtiveram a terceira pontuação mais elevada (721,9 

pontos) e ficaram posicionados/as no grupo n.º 2. 

Analisando as pontuações obtidas nos fatores, verificamos que esta categoria obteve a 

terceira pontuação mais elevada no fator das Competências, com uma pontuação de 

242. Analisando este fator, verificamos que na maioria dos seus subfatores, esta 

categoria profissional obteve uma pontuação acima da média e nos subfatores, 

Comunicação, Trabalho em Equipa, Habilidade Manual, Rapidez de Execução e 

Conteúdo do trabalho obteve a pontuação mais elevada. Apesar de os Chefes de Sector 

terem obtido uma pontuação acima da média no conjunto das categorias em análise, 

no fator das Competências são, juntamente com os Operadores de Manutenção, a 

categoria em que os inquiridos possuem as habilitações mais baixas, pois estão na 

maioria os inquiridos que indicaram possuir apenas o 1º ou 2º Ciclo concluído (4º ou 6 

ano de escolaridade). 

No fator das Responsabilidades, esta categoria profissional obteve 177,8 pontos, a 

quarta pontuação mais elevada quando em comparação com as restantes categorias. A 

pontuação obtida neste fator também seria de esperar, tendo em consideração as 

funções do Chefe de Sector e a responsabilidade de Verificação da Qualidade do 

trabalho realizado, Supervisionar o trabalho de um conjunto de trabalhadores/as e 

Analise e Preenchimento de Documentos com indicações e orientações.  

No fator dos Esforços (179,5 pontos), esta categoria profissional obteve também a 

quarta melhor pontuação. Quando comparada com as restantes categorias, os Chefes 

de Sector apresentam pontuações ligeiramente acima da média do conjunto das 

categorias em análise. Para além disto, nesta categoria, os Chefes de Sector destacam-

se por ter tido a pontuação mais elevada nos subfatores, Esforço Visual e Atenção. 

No que diz respeito ao último fator, Condições de Trabalho, esta categoria obteve a 

quinta pontuação mais elevada com um resultado de 122,6 pontos. Os trabalhadores 

inquiridos manifestam estar muito expostos a variações do Ambiente Térmico, Vapores, 

Gases, Fibras, Poeiras ou Produtos Tóxicos e também muito expostos/as a situações de 

Risco e Doença Profissional. 

Todos estes profissionais realizam todas as funções acordadas em CCT, contudo, 2 

dos/as inquiridos/as realizam tarefas além das descritas no CCT com frequência ou 

sempre, como por exemplo, operar máquina de medir e apoiar no afinamento de cores. 

 

2.5.3.4 CLASSIFICADOR/A, SELECIONADOR/A, 

CONTROLADOR/A DE COUROS E PELES 

 

Esta categoria profissional representa 2,2% dos TCO, é de 

predominância masculina e está posicionada no nível n.º 5 da 

grelha salarial. Analisando a RMMB, verificamos que é a sexta RMMB mais elevada das 

categorias em análise, ficando atrás apenas das categorias que estão posicionadas no 
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nível superior da grelha salarial e atrás das categorias de Operador/a de Armazém e 

Operador/a de Laboratório. 

Esta profissão está presente no grupo 4 dos fatores com um valor de 575,3 pontos, 

tratando-se do quarto valor mais baixo. Encontram-se em nono lugar nas Competências 

com 207,2 pontos. Nas Responsabilidades estão em oitavo lugar com uma pontuação 

de 123,6. É uma categoria onde os/as trabalhadores/as apontaram um baixo nível de 

Esforços com 151,8 pontos, são a terceira profissão que exerce menos Esforços. Para 

além destas características, os/as Classificadores/as, Selecionadores/as, 

Controladores/as de Couros e Peles encontram-se em terceiro lugar nas Condições de 

Trabalho (92,7 pontos), sendo que este é o resultado de uma baixa exposição a 

problemas de iluminação, vibrações e a vapores, gases, fibras, poeiras e/ou produtos 

tóxicos e a exposição ao ruído (18,4 pontos), não se encontram muito distante do valor 

médio de 17,5 pontos, contudo, importa mencionar que estes/as trabalhadores/as 

encontram-se expostos a problemas térmicos. Destaca-se ainda o baixo valor no 

carregamento de pesos e das posturas corporais. Os/as inquiridos/as apontam para 

uma baixa manutenção do equipamento utilizado, enquadrando-se no mais baixo nível, 

o 1. Para além disto, os/as Classificadores/as, Selecionadores/as, Controladores/as de 

Couros e Peles inquiridos/as dizem que no seu dia-a-dia laboral, eles/as encontram-se 

expostos/as até 2 riscos profissionais e a mais de 1 doença profissional. 

Todos os/as trabalhadores/as realizam todas as tarefas acordadas em CCT, contudo, 2 

realizam outras tarefas com frequência e sempre. Sendo que estas podem ser 

sumarizadas da seguinte forma: 

• Responsabilidade sobre a linha de produção; 

• Dar apoio no que for preciso, nomeadamente no armazém e na pistola da secção 

das amostras. 

 

As mulheres na categoria Classificador/a, Selecionador/a, Controlador/a de Couros e 

Peles representam 28% dos/as trabalhadores/as registados/as com esta categoria. 

Desta forma, procedemos também nesta categoria à aplicação de mais dois inquéritos 

a duas trabalhadoras. Comparando os resultados verificamos que as mulheres 

obtiveram uma pontuação ligeiramente superior aos homens. Analisando por fatores 

verificamos que as mulheres obtiveram pontuações mais elevadas nos fatores 

Competências e Esforços e por sua vez os homens nos fatores Responsabilidades e 

Condições de Trabalho (quadro n.º 41). 

 
Quadro n.º 41 | Determinação do valor dos fatores por género na categoria de Classificador/a, Selecionador/a, 

Controlador/a de Cores e Peles 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições de 

Trabalho 
Total 

H M H M H M H M H M 

188,1 238,9 139,3 108,9 151,8 200,9 102,3 51,3 581,5 600,0 
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2.5.3.5 OPERADOR/A DE ARMAZÉM 

 

A categoria Operador/a de Armazém é de predominância masculina, 

representa 1,2% dos TCO e está enquadrada no nível n.º 5 da grelha 

salarial. Ao analisarmos a RMMB desta categoria, verificamos que é 

a quinta mais elevada das categorias em análise. 

Ao analisarmos a pontuação obtida nos fatores em análise, verificamos que a esta 

categoria obteve a quinta pontuação mais baixa, 630,1 pontos, e ficou posicionada no 

Grupo n.º 3.  

Ao analisarmos o fator das Competências (224,3 pontos), verificamos que esta categoria 

destacou-se nos subfatores, Tecnologias de Informação e Comunicação, Trabalho em 

Equipa, Agilidade Corporal, Rapidez e Execução e Conteúdo do Trabalho, onde obteve 

a pontuação mais elevada. Nos restantes subfatores que compõem o fator das 

Competências, obteve pontuações abaixo da média do conjunto das categorias em 

análise. 

No que respeita ao fator das Responsabilidades (146,8 pontos), obteve uma pontuação 

ligeiramente acima da média das categorias em análise. Ao analisarmos as pontuações 

obtidas nos subfatores que compõem este fator, verificamos que, de acordo com os/as 

inquiridos/as, esta categoria ficou posicionada no nível mais baixo no que toca à 

Supervisão do trabalho de outros/as trabalhadores/as, contudo, eles/as encontram-se 

no nível máximo, o nível 5, no que toca a garantir a Segurança de Outras Pessoas no 

exercício das suas funções. 

Ao analisarmos o fator dos Esforços (174,1 pontos), verificamos que também aqui 

obteve uma pontuação ligeiramente acima da média do conjunto das categorias em 

análise. Esta categoria destaca-se nos subfatores, Levantamento e Transporte de Pesos, 

Coordenação Motora e Atenção, tendo obtido a pontuação mais elevada nestes 

subfatores.  

Por último, no fator das Condições de Trabalho (84,9 pontos), esta categoria profissional 

obteve uma pontuação abaixo da média do conjunto das categorias. Os/as inquiridos/as 

indicaram uma baixa exposição nos subfatores, Ruídos, Vibrações, Ambiente Térmico e 

Iluminação Insuficiente, contudo referem estar bastante expostos ao subfator Vapores, 

Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos.  

A maioria dos/as inquiridos/as refere realizar todas as tarefas descritas no CCT e 

nenhum dos/as inquiridos/as regista realizar tarefas além das descritas no CCT. 

 

As mulheres na categoria Operador/a de Armazém representam 10% dos/as 

trabalhadores/as registados/as com esta categoria. Desta forma procedemos também 

nesta categoria à aplicação de mais dois inquéritos a duas trabalhadoras. Comparando 

os resultados (quadro n.º 42), verificamos que as mulheres obtiveram uma pontuação 

ligeiramente superior aos homens. Analisando por fatores, verificamos que as mulheres 

obtiveram uma pontuação mais elevada em todos os fatores em análise. Com exceção 
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do fator Responsabilidades em que a diferença pontual é mais acentuada, nos restantes 

fatores as diferenças são pouco significativas entre si. Nesta categoria a diferença 

salarial pende para os homens, sendo que, analisando a RMMB a diferença é de 20,23% 

e na RMMG é de 23,66% (a diferença mais alta das categorias em análise). 

 
Quadro n.º 42 | Determinação do valor dos fatores por género na categoria de Operador/a de Armazém 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições de 

Trabalho 
Total 

H M H M H M H M H M 

222,7 230,0 150,8 178,4 166,6 183,1 81,7 83,8 621,8 675,3 

 

 

2.5.3.6 OPERADOR/A DE LABORATÓRIO 

 

Esta categoria profissional representa 1,0% dos TCO e é de 

predominância masculina, está posicionada no nível n.º 5 da grelha 

salarial e apresentam a quarta RMMB mais elevada das categorias 

em análise. 

No conjunto dos fatores em análise, os/as operadores/as de Laboratório obtiveram 

639,1 pontos e ficaram posicionados/as no Grupo n.º 3. Ao analisarmos as pontuações 

obtidas, verificamos que esta categoria obteve a pontuação mais baixa no fator das 

Condições de Trabalho com 72,5 pontos e a segunda mais baixa no fator dos Esforços, 

149,9 pontos. Por sua vez, destaca-se no fator das Competências, tendo obtido a 

segunda pontuação mais elevada, 224,3 pontos, e a quinta mais elevada no fator das 

Responsabilidade. 

Ao analisarmos o fator das Condições de Trabalho, verificamos que devido às tarefas 

que realizam, estes/as trabalhadores/as estão num espaço à parte da área de produção, 

num ambiente muito controlado para que nada possa afectar os testes de laboratório 

que realizam. Neste capítulo, verificamos que devido aos produtos utilizados pelos/as 

inquiridos/as, estes/as referem estar mais expostos/as ao subfator, Vapores, Gases, 

Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos, onde obtiveram a pontuação mais elevada, 

enquanto nos restantes subfatores obtiveram pontuações abaixo da média do conjunto 

das categorias em análise. 

Já no fator das Competências, a segunda mais elevada das categorias em análise, 

verificamos que esta categoria profissional se destaca no subfator das Habilitações 

Escolares, possuem o 12º ano de escolaridade, e no subfator da Formação Profissional, 

uma vez que não é possível desempenhar estas funções sem formação prévia. Os/as 

Operadores/as de Laboratório inquiridos/as também se destacaram nos subfatores, 

Tecnologias de Informação e Comunicação, Trabalho em Equipa, Habilidade Manual, 

Conteúdo de Trabalho e Adaptação à Mudança, tendo obtido a pontuação mais elevada.  

No fator das Responsabilidades, esta categoria destacou-se no subfator da Segurança 

de Outras Pessoas, uma vez que trabalham com produtos tóxicos, têm uma 

responsabilidade acrescida no seu manuseamento e no subfator, Análise e 
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Preenchimento de Documentos, uma vez que têm a responsabilidade de analisar e 

registar constantemente todo o trabalho que realizam. 

Por fim, no fator dos Esforços, os/as inquiridos/as referem que os subfatores que estão 

mais expostos são, Esforço Visual, Atenção e Posturas. Nos restantes subfatores os/as 

inquiridos/as não referem estar tão expostos/as e obtiveram pontuações abaixo da 

média do conjunto das categorias em análise. 

Todos/as trabalhadores/as inquiridos/as realizam todas as tarefas descritas no CCT, 

contudo, 2 inquiridos/as referem realizar com frequência ou sempre outras tarefas, 

como por exemplo: 

• Certificação de equipamento para ser utilizado na fábrica e no laboratório; 

• Análise de cadernos de encargo químico e físico. 

 

As mulheres na categoria Operador/a de Laboratório representam 25% dos/as 

trabalhadores/as registados/as com esta categoria. Desta forma, procedemos também 

nesta categoria à aplicação de mais dois inquéritos a duas trabalhadoras. Comparando 

os resultados, verificamos que as mulheres obtiveram valores semelhantes às 

trabalhadoras inquiridas com a categoria de Operador/a de Armazém. A diferença 

pontual entre as duas categorias é de apenas 0,1 ponto. Comparando as pontuações 

obtidas, mais uma vez, as mulheres tiveram melhor pontuação que os homens em todos 

os fatores, mas também aqui com ligeiras diferenças entre si (quadro n.º 43). No caso 

dos/as trabalhadores/as com esta categoria, verificamos que o diferencial salarial nesta 

categoria pende para o lado das mulheres. De acordo com os dados estatísticos a 

diferença salarial tendo em consideração a RMMB é de 18,04% e quando analisada a 

RMMG, diminui para 7,32%. 

 
Quadro n.º 43 | Determinação do valor dos fatores por género na categoria de Operador/a de Laboratório 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições de 

Trabalho 
Total 

H M H M H M H M H M 

222,7 230,0 167,0 178,4 166,6 182,9 81,7 83,8 638,0 675,0 

 

 

 

 

 

2.5.3.7 OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO 

 

Os Operadores de Manutenção, de predominância masculina, 

enquadram 1,7% dos TCO, representam a sétima RMMB mais 

elevada das categorias em análise e estão posicionados no nível n.º 

5 da grelha salarial. 
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Esta categoria obteve a pontuação mais elevada das categorias em análise, tendo obtido 

789,4 pontos e ficou posicionada no grupo n.º 1, juntamente com a categoria Técnico/a 

de Curtumes.  

Ao analisarmos os fatores, verificamos que nos fatores das Competências e das 

Responsabilidades esta categoria obteve a pontuação mais elevada, 267,6 pontos no 

primeiro e 218,5 pontos no segundo fator. Analisando os subfatores que compõem o 

fator das Competências, verificamos que esta categoria, a par com a categoria Chefe de 

Sector, têm a pontuação mais baixa no subfator das Habilitações Escolares, quando 

comparadas com as restantes categorias, mas têm uma pontuação elevada no subfator 

das Formação Profissional e/ou Formação no Posto de Trabalho, uma vez que, os 

inquiridos referiram ser necessário mais de 2 anos de experiência para desempenharem 

as funções que eles/as desempenham. Pelo que conseguimos averiguar, os inquiridos 

referem desempenhar todo o tipo de tarefas de manutenção, desde eletricidade, 

serralharia, mecânica, a canalização, entre outras. Esta polivalência de funções faz com 

que tenham obtido também as pontuações mais elevadas nos subfatores, Tecnologias 

de Informação e Comunicação, Comunicação, Habilidade Manual, Agilidade Corporal, 

Conteúdo de Trabalho, Resolução de Problemas e Adaptação à Mudança. Devido à 

polivalência exigida destes trabalhadores, é com normalidade que verificamos que no 

fator das Responsabilidades tenham também obtido as pontuações mais elevadas nos 

subfatores, Segurança de Outras Pessoas, Manutenção de Equipamento, Verificação da 

Qualidade, Documentos e Consequência dos Erros.  

Já nos fatores, Esforços e Condições de Trabalho, esta profissão apresentou os seguintes 

valores, 182,8 e 120,5 pontos, quando comparadas com as restantes categorias, esta 

profissão apresenta a terceira e sexta melhor pontuação respetivamente. 

No fator dos Esforços, os inquiridos indicam estar muito expostos aos subfatores, 

Posições Corporais, Levantamento e Transporte de Pesos, Posturas e indicam 

desempenhar funções que exigem uma elevada atenção. No fator das Condições de 

Trabalho, os inquiridos sentem-se muito expostos ao subfator, Exposição a Riscos e 

Doenças Profissionais, o que devido à natureza das tarefas que realizam, diríamos que 

será das categorias mais expostas a este subfator. 

Dos 5 Operadores de Manutenções, todos eles fazem todas as tarefas que se encontram 

descritas no CCT e nenhum/a realiza funções adicionais. 

 

2.5.3.8 OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE AFINAÇÃO DE 

CORES 

 

Esta categoria profissional, também de predominância masculina, 

representa 1,0% dos TCO e está enquadrada no nível n.º 5 da 

grelha salarial. Ao analisarmos a RMMB desta categoria, verificamos que a sua RMMB é 

a mais baixa das categorias posicionadas no nível n.º 5 da grelha salarial dentro das 

categorias selecionadas. 
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No total dos fatores em análise, esta categoria profissional obteve uma pontuação de 

598,3, ficando posicionada no Grupo n.º 3. Em todos os fatores a pontuação obtida ficou 

abaixo da média do conjunto das categorias em análise. 

No fator das Competências (198,1 pontos), esta categoria destaca-se no subfator da 

Formação Profissional e/ou Formação no Posto de Trabalho onde os inquiridos referem 

ser necessários mais de 2 anos de formação em contexto de trabalho para adquirir as 

competências necessárias para executar as tarefas que realizam.  

No que respeita ao fator das Responsabilidade, verificamos que esta categoria apenas 

se destaca no subfator dos Documentos, de onde obteve a pontuação máxima para este 

subfator, devido ao facto de no desenvolvimento das suas tarefas ter de analisar, 

interpretar e preencher documentos. 

No fator dos Esforços, os inquiridos mencionam as posições corporais, uma vez que 

trabalham o dia todo de pé e que as atividades realizadas exigem um elevado Esforço 

Visual e uma elevada Atenção. No fator das Condições de Trabalho, os inquiridos 

referem estar muito expostos aos subfatores, Ambiente Térmico, Vapores, Gases, 

Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos e Exposição a Riscos e Doenças Profissionais. 

A maioria dos inquiridos referem que realizam a maioria das tarefas descritas no CCT e 

apenas um dos inquiridos refere que, além das tarefas descritas no CCT, raramente 

realiza a tarefa de “pesar produtos”. 

 

2.5.3.9 OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE FULONS  

 

A categoria, Operadores/as Qualificados/as de Fulons representam 

2,3% do TCO, é uma categoria também de predominância 

masculina e está enquadrada no nível n.º 5 da grelha salarial. 

Relativamente à RMMB é a oitava mais elevada das categorias em 

análise. 

No total dos fatores obteve 632,4 pontos, ficando posicionada no grupo n.º 3. Ao 

analisarmos os fatores individualmente, verificamos que, com a exceção do fator 

Condições de Trabalho, onde obteve uma pontuação acima da média, obteve uma 

pontuação abaixo da média do conjunto das categorias em análise. 

No fator das Competências, com a exceção dos subfatores, Agilidade Corporal, Rapidez 

de Execução e Conteúdo do Trabalho onde obteve a pontuação mais elevada, obteve 

pontuações abaixo da média do conjunto das categorias em análise. 

No fator das Responsabilidades a pontuação obtida, 110,8 pontos, foi ligeiramente 

abaixo da média, sendo a quinta pontuação mais baixa. Destaca-se o facto de esta 

categoria ter obtido uma pontuação baixa nos subfatores, Segurança de outras pessoas 

(responsabilidade por preservar a segurança dos/as outros/as trabalhadores/as), 

Supervisão (planear, coordenar e organizar as tarefas de outros) e Consequência de 

Erros (possíveis erros que o/a trabalhador/a pode cometer no desempenho das suas 

tarefas). 
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No fator dos Esforços a pontuação obtida, 159,9 pontos, também foi ligeiramente 

abaixo da média do conjunto das categorias. Com a exceção do subfator das Posições 

Corporais, que os inquiridos indicam estar muito expostos, uma vez que, estão de pé 

durante toda a jornada de trabalho, na maioria dos subfatores as pontuações obtidas 

foram abaixo da média do conjunto das categorias em análise. 

Por último, no fator das Condições de Trabalho (149,4 pontos) esta categoria obteve a 

terceira pontuação mais elevada, indicando que estão muito expostos aos subfatores, 

Ruído, variações do Ambiente Térmico, Vapores Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos 

Tóxicos e Exposição a Riscos e Doenças Profissionais. 

Dos 5 inquiridos, todos realizam todas as funções descritas no CCT e 1 dos inquiridos 

refere que raramente realiza outras tarefas além das descritas no CCT. 

 

2.5.3.10 OPERADOR/A QUALIFICADO/A DE MÁQUINAS 

 

Esta categoria profissional é de predominância masculina, tem o 

maior peso do TCO, representando 32,5% dos TCO, está 

posicionada no nível n.º 5 da grelha salarial e tem a quinta RMMB 

mais baixa das categorias profissionais em análise.  

No total da análise dos fatores, obteve a quarta pontuação mais elevada, 666,0 pontos 

e ficou posicionada no Grupo n.º 2. Dos fatores em análise, esta categoria destaca-se 

no fator dos Esforços, com uma pontuação de 194,1 pontos, a segunda pontuação mais 

elevada. Neste fator, esta categoria destaca-se das restantes por ter obtido a pontuação 

mais elevada nos subfatores, Posições Corporais, Movimentos Repetitivos e 

Levantamento e Transporte de Pesos.  

Também no fator das Condições de Trabalho (151,1 pontos) esta categoria obteve a 

segunda pontuação mais elevada no conjunto das categorias em análise. Os/as 

inquiridos/as referem estar muito expostos aos subfatores, Ruído, variações do 

Ambiente Térmico, Vapores, Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos e Exposição 

a Riscos e Doenças Profissionais. 

Por sua vez, no fator das Responsabilidades obteve a terceira pontuação mais baixa em 

comparação com as restantes categorias profissionais. Nos subfatores, Verificação de 

Qualidade, Supervisão e Documentos as pontuações foram substancialmente abaixo da 

média do conjunto das categorias e por isso a pontuação obtida neste fator foi 

substancialmente baixo.  

No fator das Competências, com 220,7 pontos, apresenta a sexta pontuação mais 

elevada em comparação com as restantes categorias, esta categoria destaca-se nos 

subfatores, Agilidade Corporal, Rapidez de Execução, Conteúdo do Trabalho e 

Adaptação à Mudança.  

Dos/as 15 inquiridos/as, 11 indicam que realizam todas as tarefas descritas no CCT e 

os/as restantes 4 indicam que realizam quase todas as tarefas descritas. Ainda neste 

capítulo, 3 dos/as inquiridos/as indicam que realizam sempre outras tarefas além das 
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descritas no CCT e mais 2 dos/as inquiridos/as indicam que com frequência realizam 

outras tarefas além das descritas no CCT, tais como: 

• Aparar, apontar, refiar e escovar peles; 

• Aparar e refiar crudes; 

• Dar apoio noutras seções; 

• Desgarrar. 

 

As mulheres na categoria de Operador/a Qualificado/a de Máquinas representam 13% 

dos/as trabalhadores/as registados/as com esta categoria. Desta forma, procedemos 

também nesta categoria à aplicação de mais dois inquéritos a duas trabalhadoras. 

Comparando os resultados, apesar de na ponderação final dos fatores as mulheres 

terem obtido uma pontuação inferior aos homens, analisando fator a fator, verificamos 

que os homens obtiveram melhor pontuação no fator Competências e Condições de 

Trabalho e as mulheres obtiveram melhor pontuação nos fatores Responsabilidades e 

Esforços. A diferença pontual verificada no total, como se poderá verificar pelo quadro 

n.º 44, deve-se em grande medida à diferença pontual existente no fator Competências 

em que os homens obtiveram 223,5 pontos e as mulheres apenas 154,3 pontos. A 

diferença salarial no caso desta categoria pende para o lado dos homens. Se tivermos 

em consideração a RMMB, a diferença salarial é de apenas 0,15%. Esta diferença 

aumenta quando consideramos a RMMG, passa para 4,9%.  

 
Quadro n.º 44 | Determinação do valor dos fatores por género na categoria de Operador/a Qualificado/a de 

Máquinas 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições de 

Trabalho 
Total 

H M H M H M H M H M 

223,5 154,3 98,4 114,4 196,1 217,6 151,5 107,1 669,5 593,3 

 

 

2.5.3.11 OPERADOR/A GERAL 

 

É importante referir antes de avançar com a análise das categorias 

Operador/a Geral e Operador/a Intermédio/a, que nos/as 

trabalhadores/as inquiridos/as se geraram algumas dúvidas de 

como estes/as se encontravam classificados/as. 

Em algumas situações pela descrição das funções tentamos enquadrar na categoria 

profissional adequada e noutras situações consultávamos o/a responsável dos recursos 

humanos para que ele/a nos pudesse indicar com que categoria o/a trabalhador/a 

estava classificado/a. 

Como iremos verificar, as funções descritas pelos/as trabalhadores/as são tão 

diferenciadas, que somos da opinião que mesmo as empresas têm alguma dificuldade 

em classificar devidamente os/as trabalhadores/as nestas categorias, podendo, desta 

forma, levar à desvalorização de algumas funções e de alguns/mas trabalhadores/as. 
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Estas duas categorias somadas representam 35,5% dos TCO desta indústria e por isso é 

necessário alguma atenção a esta situação. 

A categoria Operador/a Geral é de predominância masculina, representa 12,3% dos 

TCO, está posicionada no nível n.º 6 da grelha salarial e das categorias em análise, é a 

categoria com a terceira RMMB mais baixa. 

Ao analisarmos as pontuações obtidas nos fatores em análise, e em comparação com 

as restantes categorias, esta categoria obteve a pontuação mais baixa, sendo que no 

total obteve 534,9 pontos, ficando posicionada no Grupo n.º 4.  

Se analisarmos individualmente cada fator, verificamos que, em comparação com as 

restantes categorias, no fator das Responsabilidades obteve a pontuação mais baixa 

(67,7 pontos), no fator das Competências obteve a segunda pontuação mais baixa 

(175,1 pontos) e nos fatores dos Esforços (175,8 pontos) e nas Condições de Trabalho 

(116,3 pontos) obteve pontuações ligeiramente acima da média do conjunto das 

categorias em análise. 

No fator das Competências esta categoria destaca-se porque os/as inquiridos/as 

referiram ser necessários apenas menos de 6 meses de Formação no Posto de Trabalho 

para adquirirem as competências necessárias para executar as suas funções. Também 

nos subfatores, Habilidade Manual, Conteúdo de Trabalho e Adaptação à Mudança as 

pontuações obtidas foram as mais baixas. 

No fator das Responsabilidades, a pontuação obtida, como já foi referido, foi a mais 

baixa no conjunto das categorias em análise. Para esta situação contribui o facto de em 

todos os subfatores as pontuações obtidas serem todas substancialmente abaixo da 

média do conjunto das categorias. Para ajudar a justificar esta situação, somos da 

opinião que a dificuldade por parte das empresas, que no início descrevemos, em 

classificar corretamente estes/as trabalhadores/as poderá estar na origem desta 

situação. Como verificamos pelas respostas dos/as inquiridos/as, a maioria relata não 

executar as tarefas descritas no CCT para esta categoria, mas sim outras tarefas, como 

limpeza, apoio no armazém, apoio a embalar peles, entre outras tarefas. 

Por sua vez, no fator dos Esforços e das Condições de Trabalho, verificamos que as 

tarefas executadas têm uma carga de esforço acima da média das categorias em análise, 

tendo-se destacado nos subfatores, Posições Corporais e Levantamento e Transporte 

de Pesos. No caso do fator das Condições de Trabalho, destaca-se por os/as 

inquiridos/as registarem que estão muito expostos/as aos subfatores, Ruido, Vapores, 

Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos e Exposição a Riscos e Doenças 

Profissionais. 

Dos/as 14 inquiridos/as, a maioria, 9, não realiza as tarefas descritas no CCT para esta 

categoria. Estes/as inquiridos/as registam que sempre fazem outras tarefas que não as 

descritas no CCT, como por exemplo: 

• Limpeza de máquinas; 

• Limpeza do chão; 

• Dar apoio no armazém; 

• Dar apoio na embalagem dos produtos; 
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• Apoiar nas operações de máquinas de aspiração; 

• Apoiar nas operações da máquina de amaciar; 

• Impedir que as peles se enrolem na máquina; 

• Apoiar na avaliação da qualidade das peles; 

• Apoiar na identificação de defeitos na pele; 

• Colocar e tirar os calotes da máquina. 

 

As mulheres na categoria de Operador/a Geral representam 32% dos/as 

trabalhadores/as registados/as com esta categoria. Desta forma, procedemos também 

nesta categoria à aplicação de mais dois inquéritos a duas trabalhadoras. Comparando 

os resultados, verificamos que com a exceção do fator Condições de Trabalho, as 

mulheres obtiveram uma melhor pontuação nos fatores Competências, 

Responsabilidades e Esforços (quadro n.º 45). No caso específico desta categoria, 

verificamos que os/as inquiridos/as realizam muitas tarefas que não estão presentes no 

descritivo funcional do CCT e desta forma os resultados obtidos nesta comparação 

poderão não refletir uma correta comparação de funções porque podemos estar 

perante a comparação de tarefas diferentes com diferentes exigências. A diferença 

salarial no caso desta categoria pende para o lado dos homens. Se tivermos em 

consideração a RMMB, a diferença salarial é de apenas 0,45%. A diferença salarial, à 

imagem do que acontece com a categoria Operador/a Qualificado/a de Máquinas, 

aumenta quando consideramos a RMMG, 5,07%.  

 
Quadro n.º 45 | Determinação do valor dos fatores por género na categoria de Operador/a Geral 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições de 

Trabalho 
Total 

H M H M H M H M H M 

164,6 181,1 53,9 106,1 161,7 193,6 129,3 100,5 509,5 581,3 

 

 

2.5.3.12 OPERADOR/A INTERMÉDIO/A 

 

A categoria de Operadores/as Intermédios/as não é de 

predominância masculina, nem feminina, uma vez que, apesar de 

estatisticamente os homens serem em maior número, eles não 

representam pelo menos 60% do total dos TCO. Esta categoria 

profissional é a segunda mais representativa em número de TCO, representando 22,7% 

do total dos/as trabalhadores/as desta indústria. Está posicionada no nível n.º 7 da 

grelha salarial e das categorias em análise, aufere a segunda RMMB mais baixa.  

À imagem do que aconteceu com a categoria de Operador/a Geral, também aqui 

sentimos por parte dos/as inquiridos/as alguma dificuldade em identificarem 

corretamente a categoria a que pertenciam e ao nível das tarefas verificamos que a 

maioria não realiza as tarefas descritas no CCT, o que poderá indiciar uma má 

classificação por parte das empresas. 

  
Esforços 

  
Competências 

Responsabilidade 
Condições de Trabalho 
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No que diz respeito aos fatores, esta categoria profissional obteve a segunda pontuação 

mais baixa, 545,2 pontos, o que coloca esta categoria no Grupo n.º 4. No fator das 

Competências, estes/as trabalhadores/as tiveram o resultado mais baixo, 169,9 pontos, 

já no fator das Responsabilidades, obtiveram a quarta pontuação mais baixa, 102,5 

pontos, do conjunto das categorias em análise. Com uma pontuação de 178,8 pontos, 

esta categoria obteve a quinta melhor pontuação no fator dos Esforços e por fim, no 

fator das Condições de Trabalho, esta categoria obteve uma pontuação de 94,0 pontos, 

o que os coloca entre os valores mais baixo, mas especificamente a quinta pontuação 

mais baixa.  

Tal com a categoria Operador/a Geral, os/as inquiridos/as consideram não ser 

necessário muito tempo de Formação no Posto de Trabalho para adquirir as 

competências necessárias para executar as suas funções, tendo indicado que menos de 

6 meses era suficiente. Também nos subfatores, Agilidade Corporal e Adaptação à 

Mudança as pontuações foram bastante abaixo da média do conjunto das categorias. 

No fator das Responsabilidades destaca-se o facto de que estes/as profissionais não 

Supervisionam outros/as trabalhadores/as, que os/as inquiridos/as reportam que as 

suas funções não exigem o Cuidado pela Segurança dos Outros e o mesmo se aplica às 

Consequências dos Erros Laborais, uma vez que um erro da sua parte tem muito 

impacto no processo produtivo. Apesar de que estes/as inquiridos/as sentirem que as 

suas funções não exigirem Posturas Corporais desconfortáveis e não Levantarem ou 

Transportarem Pesos, as tarefas exercidas requerem uma elevada Atenção, assim 

como, Esforço Visual, Movimentos Repetitivos e Posições Corporais exigentes do ponto 

de vista físico. No que diz respeito às Condições de Trabalho, maioritariamente as 

pontuações obtidas foram abaixo da média do conjunto das categorias em análise, com 

a exceção do subfator Ruído, onde os/as inquiridos mencionam estar expostos a este 

subfator. 

Dos/as 13 inquiridos/as, a maioria não realiza as funções descritas no CCT, sendo que 

apenas 1 realiza todas estas tarefas, 1 aponta que faz apenas algumas das funções que 

se encontram no CCT e o/a restante realiza-as raramente. Os/as inquiridos/as que não 

realizam as tarefas descritas no CCT referem que realizam outas tarefas como:  

• Marcação de peles; 

• Marcação de imperfeições e defeitos; 

• Receção de fichas dos fulons; 

• Apoio nos acabamentos; 

• Apoio na máquina de medir; 

• Apoio na descarna, nomeadamente a carregar as peles; 

• Apoio na máquina de Autoprensa. 

 

A categoria profissional de Operador/a Intermédio/a não apresenta uma 

predominância masculina, nem feminina. Neste caso em particular os homens 

representam 59% dos/as trabalhadores/as com esta categoria e as mulheres 41%. Desta 

forma e para que o número de inquéritos a aplicar fosse representativo da nossa 
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amostra, aplicamos 7 inquéritos a trabalhadores do género masculino e 6 inquéritos a 

trabalhadoras do género feminino. No total agregado dos fatores, verificamos que os 

homens obtiveram uma pontuação ligeiramente superior às mulheres (diferença de 

17,2 pontos). Analisando por fator (quadro n.º 46), verificamos que os homens 

obtiveram uma melhor pontuação nos fatores Responsabilidades e Condições de 

Trabalho, as mulheres distinguem-se no fator Competências e curiosamente, obtiveram 

a mesma pontuação no fator dos Esforços. Ao analisarmos a diferença salarial entre 

homens e mulheres com esta categoria profissional verificamos que as diferenças não 

são muito elevadas, 1,56% na RMMB e 3,27% na RMMG. 

 
Quadro n.º 46 | Determinação do valor dos fatores por género na categoria de Operador/a Intermédio/a 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições de 

Trabalho 
Total 

H M H M H M H M H M 

170,2 180,0 107,8 92,6 178,8 178,8 120,3 88,8 557,4 540,2 

 

 

2.5.3.13 OPERADOR/A AUXILIAR 

 

Esta categoria profissional, das categorias em análise, é a única de 

predominância feminina, representa 2,5% dos TCO das categorias 

selecionadas, está posicionada no nível mais baixo da gelha salarial, 

nível n.º 8, e tem a RMMB mais baixa da nossa amostra. 

Com uma pontuação de 648,5, as Operadoras Auxiliares enquadram-se no Grupo n.º 3. 

Esta categoria obteve a terceira pontuação mais baixa no fator das Competências, 196,1 

pontos, e a segunda mais baixa no fator das Responsabilidades, 96,5 pontos. Apesar 

disto, nos restantes fatores, Esforços e Condições de Trabalho, esta categoria obteve as 

pontuações mais altas do conjunto das categorias em análise, 201,1 e 154,8 pontos 

respetivamente. 

No fator das Competências, a maioria das pontuações obtidas nos subfatores em análise 

foram inferiores à média do conjunto das categorias. No fator das Responsabilidades, 

verificamos também que na maioria dos subfatores em análise, com a exceção do 

subfator, Manutenção do Equipamento, as pontuações obtidas foram abaixo da média 

do conjunto das categorias em análise. 

Por sua vez, no fator dos Esforços, esta situação inverte-se e verificamos que as 

trabalhadoras inquiridas mostram-se muito expostas aos subfatores, Posições 

Corporais, estão de pé durante toda a jornada de trabalho, Movimentos Repetitivos, 

Levantamento e Transporte de Pesos e executam tarefas que exigem muita Atenção. 

No fator das Condições de Trabalho, onde também obtiveram a pontuação mais 

elevada, as inquiridas manifestaram estar muito expostas aos subfatores, Ruído, 

variações do Ambiente Térmico, Vapores, Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos 

e Exposição a Riscos e Doenças Profissionais.  

  
Esforços  

Condições de Trabalho 

  
Competências 

Responsabilidade  
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A maioria das inquiridas refere realizar as tarefas de acordo com o que está descrito no 

CCT. Nenhuma das inquiridas menciona realizar outras tarefas além das que estão 

descritas no CCT. 

 

2.5.4 EXPOSIÇÃO A RISCOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 

 

No que toca aos riscos profissionais identificados pelos/as inquiridos/as, podemos 

verificar (quadro n.º 47) que o mais comum, tendo sinalizado 71 vezes, foi o 

“Desconforto térmico”, seguido de “Intoxicação por exposição a contaminantes 

químicos”, com 52 respostas; e com 39 respostas cada um “Perfurações, cortes e/ou 

hematomas” e “Queda”, com 31 respostas temos “Esmagamentos decorrentes de 

movimentos manuais e mecânica de cargas”, não muito longe deste valor os/as, 

inquiridos/as selecionaram com 29 respostas, “Queimadura”, e por fim, “Choque 

elétrico” com 19 respostas, “Incêndio ou explosão” com 18 respostas, “Arrastamento 

ou enrolamento”, com 12 respostas e “Outras lesões corporais”, com 2 respostas.  

 
Quadro n.º 47 l Exposição dos/as Trabalhadores/as a Riscos Profissionais 

 
Desconf

orto 
Térmico 

Perfuração
/ corte/ 

hematoma
s 

Queima
dura 

Queda 
 

Intoxicação 
por 

exposição a 
contaminant
es químicos 

Incêndio 
ou 

explosão 

Choque 
elétrico 

Outras 
lesões 

corpora
is 

Esmagamento 
decorrente de 

movimento 
manual e 

mecânica de 
cargas 

Arrasta
mento/
enrola
mento 

Outro 
N.º de 
inquiri

das 

Técnico/a de 

Curtumes 
6 2 2 6 7 - 3 - - - - 9 

Encarregado/a 3 1 1 3 1 1 1 - 2 - - 5 

Chefe de Sector 4 3 1 - 3 - - - 2 - - 5 

Classificador/a, 

Selecionador/a, 

Controlador/a de 

Couros e Peles 

6 2 - - 1 1 - - - - - 7 

Operador/a de 

Armazém 
2 3 1 5 4 - - - 5 - - 7 

Operador/a de 

Laboratório 
- 2 4 - 6 4 1 - - - - 7 

Operador/a de 

Manutenção 

(%) 

4 5 5 3 2 - 4 1 4 1 - 5 

Operador/a 

Qualificado/a de 

Afinação de Cores 

5 - 3 - 4 3 - - - - - 5 

Operador/a 

Qualificado/a de 

Fulons 

4 2 5 2 4 2 - - 2 1 - 5 

Operador/a 

Qualificado/a de 

Máquinas 

10 8 4 7 5 3 4 - 6 4 - 15 

Operador/a Geral 8 3 - 7 5 - 2 - 7 - - 14 

Operador/a 

Intermédio/a 
9 1 - 1 6 2 2 - 2 - - 13 

Operador/a 

Auxiliar 
10 7 3 5 4 2 2 1 1 6 - 11 

Total 71 39 29 39 52 18 19 2 31 12 - - 
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Segue-se agora uma análise mais extensiva de cada profissão da nossa população 

inquirida: 

• Os/as Técnicos/as de Curtumes inquiridos indiciaram que maioritariamente se 

encontram expostos a “Intoxicação por exposição a contaminantes químicos”, 

“Desconforto térmico e “Queda”. Com um registo mais baixo temos, “Choque 

elétrico”, com 3 respostas e com 2 respostas, “Perfuração, corte ou hematomas” e 

“Queimadura;” 

• Os Encarregados inquiridos indicaram com mais frequência estar expostos a 

“Desconforto térmico” e “Queda”, com 3 respostas para ambos. Com 2 respostas 

temos o “Esmagamento decorrente de movimento manual e mecânico de cargas” 

e com apenas 1 resposta, “Perfuração, corte ou hematomas”, “Queimadura”, 

“Intoxicação por exposição a contaminantes químicos”, “Incêndio ou explosão” e 

“Choque elétrico” 

• Maioritariamente os Chefes de Sector inquiridos, 4 dos 5 inquiridos, indicaram 

exposição a “Desconforto térmico” e com 3 respostas, “Perfuração, corte e 

hematomas e “Intoxicação por exposição a contaminantes químicos”. O subfator 

“Esmagamento decorrente de movimento manual e mecânica de cargas e 

“Queimadura” obtiveram apenas 1 resposta; 

• Quase todos os/as Classificadores/as, Selecionadores/as, Controladores/as de 

Couros e Peles inquiridos/as (6 dos/as 7 inquiridos/as) indicaram estar expostos ao 

subfator “Desconforto térmico”. Dois/uas inquiridos/as indicaram estar expostos a 

“Perfuração, cortes ou hematomas” e apenas com uma resposta, os subfatores 

“Intoxicação por exposição a contaminantes químicos” e “Incêndios ou explosão”; 

• Os/as Operadores/as de Armazém inquiridos/as indicaram maioritariamente estar 

expostos aos subfatores, “Queda” e “Esmagamento decorrente de movimento 

manual e mecânica de cargas”, com 5 respostas, e “Intoxicação por exposição a 

contaminantes químicos”, com 4 respostas. Com menos peso, selecionaram, 

“Perfuração, cortes ou hematomas”, 3 respostas, “Desconforto térmico”, com 2 

respostas, e com apenas 1 resposta, “Queimadura”; 

• Quase todos/as os/as Operadores/as de Laboratório inquiridos/as, 6 em 7 

inquiridos/as, indiciaram estar expostos/as ao subfator, “Intoxicação por exposição 

a contaminantes químicos”. Com 4 respostas cada, indicaram também 

“Queimadura” e “Incêndio ou explosão”. Por fim, “Perfuração, corte ou 

hematomas”, com 2 respostas e “Choque elétrico”, com apenas 1 resposta; 

• Todos os Operadores de Manutenção inquiridos indicaram estar expostos aos 

subfatores, “Perfurações, cortes ou hematomas” e “Queimadura”. Quase todos/as 

os/as inquiridos/as assinalaram também, “Desconforto térmico”, “Choque elétrico” 

e “Esmagamento decorrente de movimento manual e mecânica de cargas”. Com 3 

respostas, surge o subfator “Queda”, com duas respostas “Intoxicação por 

exposição a contaminantes químicos” e com apenas 1 resposta “Outras lesões 

corporais” e “Arrastamento ou enrolamento”; 
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• Todos os Operadores Qualificados de Afinação de Cores inquiridos indicaram estar 

expostos ao subfator, “Desconforto térmico”. Quase todos assinalaram (4 em 5 dos 

inquiridos), também, ”Intoxicação por exposição a contaminantes químicos” e com 

apenas 3 respostas foi assinalado “Queimadura” e “Incêndio ou explosão”; 

• O subfator “Queimadura” foi assinalado por todos os Operadores Qualificados de 

Fulons inquiridos. Quase todos estes (4 em 5 dos inquiridos) também assinalaram 

os subfatores, “Desconforto térmico” e “Intoxicação por exposição a contaminantes 

químicos”. Com uma frequência menor (apenas duas respostas), foram assinalados, 

“Perfurações, cortes ou hematomas, “Quedas”, “Incêndios ou explosões”, 

“Esmagamento decorrente de movimento manual e mecânica de cargas” e com 

apenas 1 resposta, “Arrastamento ou enrolamento”; 

• Maioritariamente os/as Operadores/as Qualificados/as de Máquinas inquiridos/as 

indicaram o “Desconforto térmico” como o subfator a que estão mais expostos. 

Aproximadamente metade dos/as inquiridos/as assinalaram também, “Perfuração, 

corte e hematomas” e “Queda”. Um pequeno número dos/as inquiridos/as 

assinalou, “Esmagamento decorrente de movimento manual e mecânico de cargas”, 

“Intoxicação por exposição a contaminantes químicos”, “Queimadura”, “Choque 

elétrico”, “Arrastamento ou enrolamento” e “Incêndio ou explosão”; 

• As respostas apresentadas pelos/as Operadores/as Gerais inquiridos/as apresentam 

uma ligeira dispersão, não se tendo verificado nenhuma concentração especifica em 

nenhum dos subfatores. O subfator mais assinalado, com 8 respostas, foi o subfator 

“Desconforto térmico”, seguindo-se os subfatores, “Queda” e “Esmagamento 

decorrente de movimento manual e mecânica de cargas” com 7 respostas, 

“Intoxicação por exposição a contaminantes químicos” com 5 respostas, 

“Perfuração, corte ou hematomas” com 3 respostas e “Choque elétrico” com 

apenas 2 respostas; 

• Maioritariamente os/as Operadores/as Intermédios/as inquiridos/as assinalaram o 

subfator “Desconforto térmico”. Aproximadamente metade selecionou também, 

“Intoxicação por exposição a contaminantes químicos”. Os subfatores, “Incêndio ou 

explosão”, “Choque elétrico” e “Esmagamento decorrente de movimento manual e 

mecânica de carga” obtiveram 2 respostas e por fim, com apenas uma resposta, 

sobram os subfatores, “Queda” e “Perfuração, corte ou hematomas” 

• Quase todas as Operadoras Auxiliares inquiridas (10 das 11 inquiridas) assinalaram 

o “Desconforto térmico”. Com 7 e 6 respostas ficaram os subfatores, “Perfuração, 

cortes ou hematomas” e “Arrastamento ou enrolamentos”. Com um número de 

respostas mais dispersas, ficaram os subfatores, “Queda”, “Intoxicação por 

exposição a contaminantes químicos”, “Queimadura”, “Incêndio ou explosão”, 

“Choque elétrico” “Outras lesões corporais” e “Esmagamento decorrente de 

movimento manual e mecânica de cargas”. 

As situações de doenças profissionais mais assinaladas pelos/as inquiridos/as foram a 

exposição a “Lesões músculo-esqueléticas”, que foi assinalada por 85 inquiridos/as, 

“Problemas auditivos”, assinalado por 69 inquiridos/as, e “Problemas respiratórios”, 
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assinalado por 61 inquiridos/as. As situações menos assinaladas foram, “Desmotivação, 

fadiga física e psicológica“ com 51 respostas, “Fadiga visual” com 50 respostas e por fim 

“Problemas dermatológicos” com 43 respostas (quadro n.º 48).  

 
Quadro n.º 48 l Exposição dos/as Trabalhadores/as a Doenças Profissionais 

 
Problemas 
auditivos 

Problemas 
dermatológicos 

Lesões 
músculo-

esqueléticas 

Problemas 
respiratórios 

Fadiga 
Visual 

Desmotivação/fadiga 
física e psicológica 

Outro 
N.º de 

inquiridas 

Técnico/a de 

Curtumes 
8 6 6 6 7 2 - 9 

Encarregado/a 4 3 4 1 2 4 - 5 

Chefe de Sector 4 3 2 4 2 1 - 5 

Classificador/a, 

Selecionador/a, 

Controlador/a de 

Couros e Peles 

5 1 5 2 5 2 - 7 

Operador/a de 

Armazém 
- 1 7 - 2 2 - 7 

Operador/a de 

Laboratório 
1 3 4 4 5 1 - 7 

Operador/a de 

Manutenção 
4 1 5 3 2 4 - 5 

Operador/a 

Qualificado/a de 

Afinação de Cores 

- 4 1 4 4 1 - 5 

Operador/a 

Qualificado/a de 

Fulons 

5 5 2 4 1 4 - 5 

Operador/a 

Qualificado/a de 

Máquinas 

11 6 12 11 3 4 - 15 

Operador/a Geral 11 2 14 10 1 10 - 14 

Operador/a 

Intermédio/a 
8 2 13 6 12 8 - 13 

Operador/a 

Auxiliar 
8 6 10 6 4 8 - 11 

Total 69 43 85 61 50 51 - - 

 

Os/as inquiridos/as identificaram mais situações de exposição a doenças profissionais 

do que situações de exposição a riscos profissionais, no total, o subfator doenças 

profissionais obteve um total de 359 registos, enquanto o subfator riscos profissionais 

obteve um total de 312 registos. 

 

Segue-se agora uma análise mais extensiva de cada profissão da nossa população 

inquirida: 

• Quase todos/as os/as Técnicos/as de Curtumes inquiridos/as (8 em 9 inquiridos/as) 

assinalaram os “Problemas auditivos”. Maioritariamente, também assinalaram, 

“Fadiga visual” com 7 respostas, “Problemas dermatológicos”, “Lesões músculo-

esqueléticas” e “Problemas respiratórios” com 6 respostas e por fim “Desmotivação, 

fadiga física e psicológica” com apenas 2 respostas. 
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• Maioritariamente os Encarregados inquiridos (4 em 5 inquiridos) assinalaram estar 

expostos a “Problemas auditivos”, “Lesões músculo-esqueléticas” e “Desmotivação, 

fadiga física e psicológica”. Dos inquiridos, 3 assinalaram também, “Problemas 

dermatológicos” e com apenas 2 e 1 resposta respetivamente, os inquiridos 

assinalaram, “Fadiga visual” e “Problemas respiratórios” 

• Dos 5 Chefes de Sector inquiridos, 4 assinalaram estar expostos a “Problemas 

auditivos” e a “Problemas respiratórios”. Com 3 respostas registamos, “Problemas 

dermatológicos”, “Lesões músculo-esqueléticas” e “fadiga visual” com 2 respostas 

e por fim, com apenas 1 resposta, ”Desmotivação/fadiga física e psicológica” 

• Os/as Classificadores/as, Selecionadores/as, Controladores/as de Couros e Peles 

inquiridos/as assinalaram maioritariamente (5 dos/as 7 inquiridos/as) que se 

encontram exposto/as a “Problemas auditivos”, a “Lesões músculo-esqueléticas” e 

a “Fadiga visual”. Assinalaram também, com um peso menor, estar expostos a 

“Desmotivação, fadiga física e psicológica” com 2 respostas, e com 1 resposta 

“Doenças dermatológicas”; 

• Todos/as os/as Operadores/as de Armazém inquiridos/as assinalaram estar 

expostos a “Lesões músculo-esqueléticas”. Alguns dos/as inquiridos/as 

mencionaram também estar expostos a “Fadiga visual” e “Desmotivação, fadiga 

física e psicológica”, com duas respostas e com apenas uma resposta, ”Problemas 

dermatológicos”; 

• Maioritariamente os/as Operadores/as de Laboratório inquiridos/as assinalaram 

“Fadiga visual” com 5 respostas, “Lesões músculo-esqueléticas” e “Problemas 

respiratórios” com 4 respostas. Com menos respostas os/as inquiridos/as também 

assinalaram, “Problemas dermatológicos” com 3 respostas, e “Problemas auditivos” 

e “Desmotivação, fadiga física e psicológica” com apenas 1 resposta; 

• Todos os Operadores de Manutenção inquiridos assinalaram estar expostos a 

“Lesões músculo-esqueléticas” e quase todos (4 em 5 dos inquiridos) assinalaram 

também “Problemas auditivos” e “Desmotivação, fadiga física e psicológica”. Com 

menos respostas também foram assinalados “Problemas respiratórios” com 3 

respostas, “Fadiga visual” com 2 respostas e “Problemas dermatológicos” com 1 

resposta; 

• Maioritariamente os Operadores Qualificados de Afinação de Cores inquiridos (4 em 

5 dos inquiridos) assinalaram, “Problemas dermatológicos”, “Problemas 

respiratórios” e “Fadiga visual”. Com apenas 1 resposta cada também foram 

assinalados, “Lesões músculo-esqueléticas” e “Desmotivação, fadiga física e 

psicológica”;   

• Todos os Operadores Qualificados de Fulons inquiridos assinalaram “Problemas 

auditivos” e “Problemas dermatológicos” e quase todos/as (4 em 5 dos inquiridos) 

também assinalaram, “Problemas respiratórios” e “Desmotivação, fadiga física e 

psicológica”. Com menos respostas, 2 respostas, foi também assinalado “Lesões 

músculo-esqueléticas” e com apenas 1 resposta “Fadiga visual”; 
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• Maioritariamente os/as Operadores/as Qualificados/as de Máquinas inquiridos/as 

assinalaram estar expostos a “Lesões músculo-esqueléticas”, 12 respostas, e 

“Problemas auditivos” e “problemas respiratórios” com 11 respostas. Em menor 

número os/as inquiridos/as também assinalaram “Problemas dermatológicos” com 

6 respostas, “desmotivação, fadiga física e psicológica” com 4 respostas, e “Fadiga 

Visual” com 3 respostas; 

• Todos/as os/as Operadores/as Gerais inquiridos/as apontaram que as suas funções 

os/as expõem a “Lesões músculo-esqueléticas”. Maioritariamente os/as 

inquiridos/as assinalaram também estar expostos a “Problemas auditivos” com 11 

respostas, e ”Problemas respiratórios” e “Desmotivação, fadiga física e psicológica” 

com 10 respostas. Com menos respostas foram também assinalados “Problemas 

dermatológicos” com duas respostas e com apenas uma resposta “Fadiga visual”; 

• Também todos/as os/as Operadores/as Intermédios/as assinalaram estar expostos 

a “Lesões músculo-esqueléticas“ e quase todos (12 em 13 dos/as inquiridos/as) 

assinalaram também estar expostos a “Fadiga visual”. Com 8 respostas, os/as 

inquiridos/as assinalaram também “Problemas auditivos” e “Desmotivação, fadiga 

física e psicológica”, com 6 respostas assinalaram também “Problemas 

respiratórios” e com apenas 2 respostas, “Problemas dermatológicos”; 

• Quase todas as Operadoras Auxiliares inquiridas (10 em 11 das inquiridas) 

apontaram estar expostas a “Lesões músculo-esqueléticas” e 8 das inquiridas 

assinalaram também estar expostos a “Problemas auditivos” e “Desmotivação, 

fadiga física e psicológica”. Do total das inquiridas, 6 assinalaram “Problemas 

dermatológicos” e “Problemas respiratórios” e apenas 4 assinalaram “Fadiga 

visual”. 

 

2.5.5 AVALIAÇÃO DOS NIVEIS DE SATISFAÇÃO NAS RELAÇÕES DE EMPREGO 

 

Após o preenchimento a componente do inquérito relativo à avaliação do conteúdo 

funcional nos fatores em análise pelo presente trabalho de investigação, convidamos 

os/as trabalhadores/as a responderem a algumas questões que tinham como objetivo 

avaliar o nível de satisfação das trabalhadoras nas suas relações de emprego (quadro 

n.º 49).  

 
Quadro n.º 49 | Avaliação das relações de emprego 

 
Muito 

insatisfeito 
(%) 

Insatisfeito 
(%) 

Indiferente 
(%) 

Satisfeito 
(%) 

Muito 
Satisfeito 

(%) 

Total 
(%) 

Satisfação salarial 7,4% 35,2% 9,3% 42,6% 5,6% 100,0% 

Possibilidade de promoção 0,9% 18,5% 30,6% 43,5% 6,5% 100,0% 

Estabilidade e segurança no 
trabalho 

- 3,7% 8,3% 70,4% 17,6% 100,0% 

Liberdade e execução do 
trabalho 

0,9% 0,9% 25,9% 59,3% 13,0% 100,0% 

Desenvolvimento das 
capacidades 

- 1,9% 25,9% 63,0% 9,3% 100,0% 

Nível de responsabilidade 1,9% - 20,4% 66,7% 11,1% 100,0% 
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Muito 

insatisfeito 
(%) 

Insatisfeito 
(%) 

Indiferente 
(%) 

Satisfeito 
(%) 

Muito 
Satisfeito 

(%) 

Total 
(%) 

Aceitação de ideias e 
sugestões 

0,9% 5,6% 38,0% 48,1% 7,4% 100,0% 

Reconhecimento dos esforços 7,4% 22,2% 18,5% 46,3% 5,6% 100,0% 

Variedade das tarefas 
realizadas 

- 3,7% 24,1% 64,8% 7,4% 100,0% 

Utilização de diferentes 
conhecimentos 

0,9% 0,9% 33,3% 58,3% 6,5% 100,0% 

Aquisição de novos 
conhecimentos 

- 8,3% 32,4% 52,8% 6,5% 100,0% 

Nível de temperatura no local 
de trabalho 

9,3% 35,2% 16,7% 36,1% 2,8% 100,0% 

Nível de ruído no local de 
trabalho 

8,3% 39,8% 14,8% 35,2% 1,9% 100,0% 

Intensidade de iluminação no 
local de trabalho 

1,9% 8,3% 19,4% 63,0% 7,4% 100,0% 

Nível de luminosidade no local 
de trabalho 

1,9% 6,5% 20,4% 61,1% 10,2% 100,0% 

Medidas preventivas para 
evitar a inalação de 
substâncias tóxicas 

1,9% 14,8% 23,1% 52,8% 7,4% 100,0% 

 

Ao analisarmos os dados verificamos que a maioria das respostas está concentrada no 

nível “satisfeito”, sendo que em quase todos os fatores se encontra acima dos 50%, tais 

como, “estabilidade e segurança no trabalho” (70,4%); nível de responsabilidade” 

(66,7%); “variedade das tarefas realizadas” (64,8%);“desenvolvimento das capacidades” 

(63,0%); “intensidade de iluminação no local de trabalho” (63,0%); “nível de 

luminosidade no local de trabalho” (61,1%); “liberdade e execução do trabalho” 

(59,3%); “ “utilização de diferentes conhecimentos” (58,3%); “aquisição de novos 

conhecimentos” (52,8%); e “medidas preventivas para evitar a inalação de substâncias” 

(52,8%). Nos seguintes fatores, apesar do nível satisfação não atingir os 50%, obteve os 

valores mais elevados, “aceitação de ideias e sugestões” (48,1%); “reconhecimento dos 

esforços” (46,3%); “possibilidade de promoção” (43,5%); “satisfação salarial” (42,6%); 

“e “nível de temperatura no local de trabalho” (36,1%). No restante fator, “nível de 

ruído no local de trabalho”, o nível mais elevado foi o de “insatisfeito” (39,8%), contudo, 

o nível de “satisfeito” não se encontra muito distante do valor máximo, dado que obteve 

uma percentagem de 35,2. Para além deste fator, o nível de insatisfação só se destaca, 

onde obteve um valor acima dos 20%, nos seguintes fatores, “satisfação salarial” 

(35,2%); “nível de temperatura no local de trabalho” (35,2%); e “reconhecimento dos 

esforços” (22,2%). O nível, “indiferente”, destaca-se principalmente no fator, “aceitação 

de ideias e sugestões”, com a percentagem de 38,0%, sendo que esta é apenas 10% da 

percentagem mais elevada registada. Apesar de residual, o nível, “muito insatisfeito” 

destaca-se no fator, “nível de temperatura no local de trabalho” com uma percentagem 

de 9,3, e no fator, “nível de ruído no local de trabalho” (8,3%). Já o nível de “muito 

satisfeito”, também residual, destaca-se no fator, “nível de responsabilidade” (11,1%) e 

“nível de luminosidade no local de trabalho” (10,2%). 
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Quando analisada as relações com os/as colegas de trabalho (quadro n.º 50), podemos 

evidenciar que a esmagadora maioria (94,4%) tem boas (50,0%) e muito boas (44,4%) 

relações com os/as colegas laborais. Apenas 5,6% afirmou ser indiferente. 

 
Quadro n.º 50 | Avaliação da relação das inquiridas com os/as colegas 

 
Respostas 

(n.º) 
% 

Muito mau - - 

Mau - - 

Indiferente 6 5,6 

Bom 54 50,0 

Muito bom 48 44,4 

Total 108 100 

 

Como se pode ver no quadro n.º 51, um padrão muito semelhante aplica-se às relações 

desenvolvidas dos/as inquiridos/as com os/as superiores, no sentido em que a vasta 

maioria, 95,4%, tem boas (59,3%) e muito boas (36,1%) relações com os superiores. 

Contudo, importa, também, referir que 3,7% são indiferentes e apenas 1 trabalhador/a 

indicou que tem uma relação com o/a superior muito má. 

 
Quadro n.º 51 | Avaliação da relação das inquiridas com os seus superiores 

 
Respostas 

(n.º) 
% 

Muito mau 1 0,9 

Mau - - 

Indiferente 4 3,7 

Bom 64 59,3 

Muito bom 39 36,1 

Total 108 100 

 

Procuramos também avaliar os fatores que os/as trabalhadores/as mais relevavam na 

sua vida (quadro n.º 52). Desta forma pedíamos aos/às trabalhadores/as que 

selecionassem, sem ordem de importância, os três fatores mais relevantes na sua vida. 

O fator que se demostrou ser o mais importante para os/as nossos/as inquiridos/as foi, 

“família”, 107 (99,1%) dos/as 108 inquiridos/as, seguido do “trabalho” (83 respostas), 

“tempo livro/lazer” (59 respostas) e “grupo de amigos” (56 respostas). Com 8 respostas 

temos o fator “outras atividades associativas”, com 6 respostas encontra-se o fator 

“religião” e apenas com 1 resposta está o fator, “atividades sindicais”. Nenhum/a 

inquirido/a selecionou “politica” como um fator importante para as suas vidas. 

 
Quadro n.º 52 | Identificação dos fatores mais relevantes na vida das inquiridas 

 
Respostas 

(n.º) 
% 

Família 107 99,1 

Trabalho 83 76,9 

Tempo livre/lazer 59 54,6 

Grupo de amigos 56 51,9 

Outras atividades associativas 8 7,4 
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Respostas 

(n.º) 
% 

Religião 6 5,6 

Atividades sindicais 1 0,9 

Política - - 

 

Quando inquiridos/as sobre como avaliavam a sua relação com o trabalho, quadro n.º 

53, o maior número de respostas dos/as inquiridos/as concentrou-se na resposta, 

“tenho de fazer o meu melhor independentemente do salário que me é pago”, com 

36,1% das respostas e não muito distante deste valor, encontra o fator, ““gosto do meu 

trabalho, mas não quero que ele interfira no resto da minha vida”, com um peso de 

33,3%. Com uma percentagem de respostas de 25,0, encontram-se os/as inquiridos/as 

que apontaram que “é preciso trabalhar para viver”. Com um número mais reduzido de 

respostas, abaixo dos 10%, temos, “se não fosse obrigado/a não trabalhava”, 3,7%, e 

“gosto do meu trabalho, é o que conta mais na minha vida”, 1,9%. Nenhum/a 

inquirido/a respondeu, “eu considero o trabalho uma troca comercial: quanto mais me 

pagam, mais eu faço; quanto menos me pagam, menos eu faço”. 

 
Quadro n.º 53 | Avaliação da perceção que as inquiridas têm sobre o trabalho 

 
Respostas 

(n.º) 
% 

Eu considero o trabalho uma troca 
comercial: quanto mais me pagam, mais 
eu faço; quanto menos me pagam, menos 
eu faço 

- - 

Tenho de fazer o meu melhor 
independentemente do salário que me é 
pago 

39 36,1 

É preciso trabalhar para viver 27 25,0 

Se não fosse obrigado/a não trabalhava 4 3,7 

Gosto do meu trabalho, mas não quero 
que ele interfira no resto da minha vida 

36 33,3 

Gosto do meu trabalho, é o que conta 
mais na minha vida 

2 1,9 

Total 108 100,0 

 

Apesar de apresentarem frequências diferentes, a maioria não experiência dores 

corporais resultantes das funções exercidas em contexto de trabalho (quadro n.º 54). 

Apesar disto, importa referir que 47,2% dos/as inquiridos/as sofrem de “dores 

musculares e no pescoço e ombros”, 38,0% indicou experienciar “dores lombares”, 

27,8% sofre de “dores lombares” e 24,1% experiencia “dores musculares nos membros 

superiores”. 

 
Quadro n.º 54 | Sinalização de dores corporais resultantes do trabalho 

 
Sim 
(%) 

Não 
(%) 

Total 
(%) 

Dores lombares 38,0 62,0 100,0 

Dores musculares nos 
membros inferiores 

27,8 72,2 100,0 
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Sim 
(%) 

Não 
(%) 

Total 
(%) 

Dores musculares nos 
membros superiores 

24,1 75,9 100,0 

Dores musculares no 
pescoço e ombros 

47,2 52,8 100,0 

 

Por fim, pedimos aos/às trabalhadores/as que identificassem as 3 variáveis mais 

importantes num emprego (quadro n.º 55). As variáveis mais importantes sobre o 

emprego para os/as nossos/as inquiridos/as foi “salário satisfatório”, 83 respostas 

(76,9%) dos/as 108 inquiridos/as, e “estabilidade/segurança no emprego” (66 

respostas), “ter um bom horário de trabalho” (52 respostas) e “relações interpessoais 

agradáveis” (37 respostas). Com uma representação menor de 20% de respostas, 

registamos os seguintes fatores, “um emprego que permita a realização pessoal” (15 

respostas), “um emprego onde cada um possa empregar as suas capacidades e 

desenvolvê-las” (15 respostas), “contrato de Trabalho sem Termo” (14 respostas), 

“possibilidades de promoção” (12 respostas), “um emprego com responsabilidades” (11 

respostas). Os restantes fatores correspondem a menos de 10% de respostas, 

“possibilidades de iniciativa” (8 respostas), “contacto humano” (6 respostas) e 

“utilidade do emprego para a sociedade” (5 respostas). 

 
Quadro n.º 55 | Identificação por parte das inquiridas das variáveis mais importantes sobre o trabalho 

 
Respostas 

(n.º) 
% 

Salário satisfatório 83 76,9 

Estabilidade/segurança no emprego 66 61,1 

Ter um bom horário de trabalho 52 48,1 

Relações interpessoais agradáveis 37 34,3 

Um emprego que permita a realização pessoal 15 13,9 

Um emprego onde cada um possa empregar 
as suas capacidades e desenvolvê-las 

15 13,9 

Contrato de Trabalho sem Termo 14 13,0 

Possibilidades de promoção 12 11,1 

Um emprego com responsabilidades 11 10,2 

Possibilidades de iniciativa 8 7,4 

Contacto humano 6 5,6 

Utilidade do emprego para a sociedade 5 4,6 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A Indústria dos Curtumes é historicamente uma indústria de predominância masculina, 

devido às características das tarefas associadas a esta indústria, de elevado esforço e 

robustez física para transportar e tratar as peles. Atualmente, verificamos que a 

tecnologia entrou nesta indústria e libertou os/as trabalhadores/as das tarefas mais 

árduas, que por serem bastante exigentes ao nível físico era considerado que só 

poderiam ser desempenhadas por homens. Os dados estatísticos recolhidos demonstram 

uma inversão desta situação e vemos que as mulheres entraram nesta indústria e que 

aos poucos começam a ganhar mais peso. Em 2018 as mulheres representavam 31% dos 

TCO desta indústria, mas em 2020 já representavam 34%. 

 

A análise da estrutura empresarial da Indústria dos Curtumes permite verificar que, em 

termos líquidos, o número de empresas praticamente se manteve entre 2012 e 2018. A 

Indústria dos Curtumes representa, em 2018, cerca de 1% das empresas das ITVCC. Entre 

2018 e 2020, o número das ITVCC desceu e o mesmo pode ser evidenciado na Indústria 

dos Curtumes, contudo, este sector continua a representar cerca de 1% das ITVCC. Não 

conseguimos apurar até que ponto o decréscimo verificado entre 2018 e 2020 se deve 

na totalidade ao impacto das medidas que tiveram que ser tomadas para controlar a 

pandemia causada pelo Covid 19 e que poderão ter levado ao encerramento destas 

empresas. Esta avaliação só poderá ser feita após a publicação dos dados de 2022, ano 

em que a economia iniciou a sua atividade sem interferência de medidas sanitárias de 

prevenção contra a pandemia. Os dados mostram que 87,5% das empresas da Indústria 

dos Curtumes têm menos de 50 trabalhadores/as, sendo que a maioria das empresas 

(52,8%) tem até 10 trabalhadores/as e 34,7% tem até 50 trabalhadores. Assim, pelo 

critério de dimensão, as empresas dos Curtumes são caracterizadas por serem 

maioritariamente micro e pequenas empresas. 

 

Analisando a distribuição dos/as trabalhadores/as por género, verificamos que durante o 

período entre 2018 e 2020 se registou uma diminuição no número de trabalhadores/as 

afecto/a à Indústria dos Curtumes, com um impacto maior nos homens que perdeu 

aproximadamente 200 trabalhadores, enquanto as mulheres registam um aumento de 

mais uma trabalhadora. Ao nível etário, os dados recolhidos permitem verificar que o 

maior número de trabalhadores e trabalhadoras está concentrado nas idades entre os 50 

e os 64 anos. Entre 2018 e 2020, verificamos que em ambos os casos (homens e 

mulheres), a maior perda de trabalhadores/as em número é no nível de idades entre os 

40 e os 49. Como já referido, tendo em consideração que 2020 é um ano atípico devido 

à situação pandémica causada pela Covid 19 é-nos difícil aferir quais os motivos que 

poderão estar associados à saída destes/as trabalhadores/as do sector. 

 

Ao analisarmos as habilitações escolares, verificamos que tanto os homens como as 

mulheres estão maioritariamente posicionados no grupo que possui apenas o Ensino 
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Básico, 68,7% dos homens e 57,8% mulheres. Curiosamente, quando analisamos os níveis 

superiores de educação, verificamos uma maior percentagem de mulheres, 

comparativamente com os homens, possui o Ensino Secundário (32,3% as mulheres e 

24,5% os homens) e habilitações superiores (9,8% as mulheres e 6% os homens).  

 

Porém quando analisamos o posicionamento destes/as trabalhadores/as de acordo com 

as qualificações, verificamos que uma maior percentagem de homens ocupa os Quadros 

Superiores (9% são homens e 5,4% são mulheres), Quadros Médios (4,1% são homens e 

1,5% são mulheres) e Profissionais Altamente Qualificados (47,5% são homens e 26,5% 

são mulheres). No caso do nível de qualificação, os/as Encarregados/as são ocupados/as 

integralmente por homens. Quando chegamos aos níveis de qualificação mais baixos na 

hierarquia começamos a ver alguma preponderância de mulheres: Profissionais 

Qualificadas (37,5% são mulheres e 23% são homens); Profissionais Semi-Qualificadas 

(26,8% são mulheres e 10,5% são homens)  

 

A RMMB da Indústria dos Curtumes no conjunto das ITVCC é a mais alta (gráfico n.º 7), 

representando 945,77€, acima da Indústria Têxtil (854,50€), da Indústria do Calçado 

(789,90€), e da Indústria do Vestuário (764,29€). Se analisarmos a RMMG, os Curtumes 

continuam a ser o sector no conjunto das ITVCC com a remuneração mais elevada: 

Indústria dos Curtumes, 1.146,80€; Indústria dos Têxtil, 1015,80€; Indústria dos Calçado, 

896,20€; e Indústria dos Vestuário, 848,80€. 

 

Se aprofundarmos esta análise e compararmos as remunerações entre homens e 

mulheres, os dados sectoriais demonstram que há uma desvalorização do trabalho 

realizado por mulheres em comparação com os homens. No panorama das ITVCC, a 

Indústria dos Curtumes é a que apresenta o GPG mais baixo, apenas 9% se tivermos em 

conta a RMMB e 14% se tivermos em consideração a RMMG. Estes valores posicionam a 

Indústria dos Curtumes muito abaixo da média das ITVCC (19% GPG Base e 23% GPG 

Ganho) e abaixo da média nacional que em 2020 registava um GPG Base de 13,3% e um 

GPG Ganho de 16,1%. Mesmo analisando o GPG Ajustado, verificamos que o sector dos 

Curtumes regista um GPG Ajustado Base de 2,57% (abaixo do nacional 9,6%) e um GPG 

Ajustado Ganho de 6,25%, também abaixo do nacional, 12,1%. 

 

A OIT (2021b) destacou recentemente que o salário das mulheres é mais elevado onde a 

distribuição do número de trabalhadores/as por género está mais próxima dos 50%, mais 

precisamente onde a taxa é de 33% a 50%. Tendo em consideração que as mulheres 

representam aproximadamente 34% dos TCO da Indústria dos Curtumes, esta afirmação 

poderá ajudar a corroborar que a diferença salarial na Indústria dos Curtumes seja tão 

baixa. Poderá também indicar que, sendo a Indústria dos Curtumes historicamente um 

sector de predominância masculina, com remunerações mais elevadas que outras 

indústrias de predominância feminina, como por exemplo a Indústria do Vestuário, seja 
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mais fácil às mulheres quando entram nestes sectores aproximarem-se das 

remunerações dos homens. 

 

Analisando a tabela salarial do CCT antes da sua reformulação em 2017, esta continha 

apenas 7 níveis salariais. Com a reformulação em 2017 da grelha salarial do CCT, a grelha 

alargou-se e passou a ter 10 níveis salariais, verificando-se um desdobramento da 

categoria “Operador Não Diferenciado” (nível 7) em quatro categorias profissionais, 

“Operador/a Intermédio/a” (nivel 7), Operador/a Auxiliar (nivel 8), Operador/a Não 

Especializado/a (nivel 9) e Aprendiz/a (nivel 10). Esta decomposição, corroborada pelos 

dados estatisticos, está a originar a segregação vertical das mulheres. As categorias de 

Operador/a Auxiliar (nivel 8) e Operador/a não Especializado/a (nivel 9) são de 

predominância feminina enquanto que as categorias Operador/a Geral (nivel 6) e 

Operador/a Intemédio (nivel 7) são ocupadas maioritariamente por homens.  

 

Para a construção da nossa amostra definimos que iriamos analisar as categorias 

profissionais que representassem pelo menos 0,9% do total dos TCO da área da produção 

(com base nos dados de 2018). Da aplicação deste critério definimos que a nossa amostra 

seria composta por 14 categorias. Com este critério conseguimos incluir, com a exceção 

do nível 2, categorias profissionais do nível 1 ao nível 9 da grelha salarial. Destas 

verificamos que as categorias que estão enquadradas entre o nível 1 e o nível 6 são de 

predominância masculina enquanto as categorias de predominância feminina são as que 

se encontram enquadradas no nível 8 e 9. No total das categorias selecionadas para a 

construção da nossa amostra as mulheres representam 30% dos TCO e os homens 70%. 

 

Tal como os dados estatísticos apontavam, ao analisarmos a distribuição por género nas 

categorias profissionais em análise verificamos que as mulheres têm um peso mais 

elevado nas categorias profissionais posicionadas nos níveis inferiores da grelha salarial. 

Verificamos assim, que apesar de as mulheres estarem a começar a ganhar espaço num 

sector que é de predominância masculina estão a ser alvo de segregação vertical, 

ocupando maioritariamente os níveis inferiores da grelha salarial. 

 

Ao nível salarial, verificamos que na maioria das Categorias Profissionais selecionadas os 

homens ganham mais que as mulheres. Verificamos, no entanto, que nos casos dos/as 

Técnicos/as de Curtumes e Operadores/as de Laboratório, as mulheres tanto na RMMB 

como na RMMG apresentam valores superiores aos ganhos pelos homens, no entanto há 

uma perda da RMMB para a RMMG, tanto num caso como no outro, de 

aproximadamente 10%. Por sua vez, no caso dos Operadores/as Qualificados/as de 

Afinação de Cores, se inicialmente ao analisarmos a RMMB, os homens ganham mais que 

as mulheres, ao analisarmos a RMMG a diferença pende para o lado das mulheres, uma 

vez que recuperam a diferença registada na RMMB e apresentam uma RMMG de mais 

14,35%. 
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Apesar de no conjunto das ITVCC a Indústria dos Curtumes apresentar a diferença 

salarial, inclusive abaixo da média nacional, os dados demonstram que continua a 

persistir uma situação de desigualdade salarial entre homens e mulheres ao nível 

sectorial e, na maioria dos casos, quando ocupam uma mesma categoria profissional.  

 

Com recurso à metodologia de avaliação de funções, entendida pela OIT (2011) como a 

mais adequada e tendo em conta os objetivos definidos, fomos procurar aprofundar o 

conhecimento dos conteúdos funcionais das categorias profissionais e construir um 

sistema de comparação do seu posicionamento na grelha salarial apurando o seu valor 

em quatro fatores: Competências, Responsabilidades, Esforços e Condições de Trabalho 

– Riscos e Doenças Profissionais.  

 

Aquando da aplicação do questionário, definimos para efeitos da análise das categorias 

profissionais, aplicar um total de 112 inquéritos, dos quais 78 a serem aplicados a homens 

e 34 a mulheres trabalhadores/as da Indústria dos Curtumes no distrito de Santarém que, 

em 2020, no total concentravam 76,40% dos/as trabalhadores/as.  

 

A nossa análise centrou-se em analisar o conteúdo funcional de cada uma das categorias 

profissionais selecionadas e avaliar se o seu posicionamento na grelha salarial está 

ajustado às exigências das funções que compõem a categoria profissional ou se pelo facto 

de agregar a si um grande número de mulheres, as categorias são desvalorizadas e por 

isso posicionadas nos níveis inferiores da grelha salarial, segregação vertical.  

 

Os resultados obtidos, após a análise com recurso à aplicação informática SPSS, 

demonstram uma reduzida amplitude de pontos entre a categoria Operador/a Geral e 

Operador/a de Manutenção, apenas 254,5 pontos. Esta situação sugere questionar até 

que ponto é pertinente que as categorias analisadas estejam distribuídas ao longo de 9 

níveis da grelha salarial. Tendo em consideração a amplitude entre a categoria que 

obteve maior pontuação, 789,4 (Operador/a de Manutenção), e a que obteve menor 

pontuação, 534,9 (Operador/a Geral), a opção recaiu na criação de quatro grupos onde 

enquadramos as categorias mediante as pontuações obtidas:  

• No primeiro grupo (790-726 pontos) ficaram enquadradas as categorias:  

1. (nível 5) Operador/a de Manutenção – 789,4; 

2. (nível 1) Técnico/a de Curtumes – 735,6;  

• No segundo grupo (725-662 pontos) ficaram enquadradas: 

3. (nível 4) Chefe de Sector – 721,9;  

4. (nível 5) Operador/a Qualificado/a de Máquinas – 666,0;  

• No terceiro grupo (661-598 pontos) ficaram enquadradas as categorias: 

5. (nível 8) Operador/a Auxiliar – 648,5;  

6. (nível 5) Operador/a de Laboratório – 639,1;  

7. (nível 3) Encarregado/a – 638,5;  

8. (nível 5) Operador/a Qualificado/a de Fulons - 632,4; 
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9. (nível 5) Operador/a de Armazém - 630,1; 

10. (nível 5) Operador/a Qualificado/a de Afinação de Cores – 598,3; 

• Por fim, no quarto grupo (597-534 pontos) ficaram enquadradas as categorias:  

11. (nível 5) Classificador/a, Selecionador/a, Controlador/a de Couros e Peles - 575,3; 

12. (nível 7) Operador/a Intermédio/a – 545,2;  

13. (nível 6) Operador/a Geral – 534,9;  

 

A categoria profissional Operador/a Não Especializado/a não foi considerada na análise 

efetuada porque não nos foi possível identificar nenhum/a trabalhador/a com esta 

categoria profissional.  

 

Por norma, os/as trabalhadores/as inquiridos/as referiram que realizam as tarefas 

associadas ao descritivo funcional no CCT. No entanto, registamos que nas categorias 

Operador/a Geral e Operador/a Intermédio/a esta situação inverte-se, sendo que a 

maioria dos/as trabalhadores/as inquiridos/as referem desempenhar funções que não 

estão associadas à sua categoria profissional. Detetamos, no entanto, que os/as 

inquiridos/as enquadrados/as nestas duas categorias, o/a Operador/a Geral, de 

predominância masculina, e o/a Operador/a Intermédio/a, que é ocupado/a 

maioritariamente por homens, desempenham na sua maioria tarefas indiferenciadas e 

que se enquadrariam melhor na categoria de Operador/a Não Especializado/a ou quanto 

muito Operador/a Auxiliar, que são duas categorias de predominância feminina. No 

decorrer dos inquéritos, verificamos que as trabalhadoras inquiridas com a categoria de 

Operador/a Auxiliar referiram na sua maioria executar tarefas de apoio a outras 

categorias profissionais e por isso mais qualificadas, ao contrário do que verificamos no 

que foi descrito pelos/as trabalhadores/as com as categorias Operador/a Geral e 

Intermédio/a. 

 

A categoria profissional Operador/a de Manutenção, posicionada no nível 5 da grelha 

salarial, regista a sétima RMMB mais elevada e regista a quarta RMMG mais elevada das 

categorias que compõem a nossa amostra. É responsável pelas tarefas de manutenção 

dos equipamentos dentro da área de produção, desde elétricos, mecânicos, execução de 

trabalhos de serralharia a canalização, entre outros. Devido à polivalência exigida 

destes/as trabalhadores/as, é com normalidade que verificamos que se destacou das 

restantes categorias profissionais, que maioritariamente estão orientadas para a 

condução do equipamento/máquina que estão a operar, e obteve a pontuação mais 

elevada no analise global de todos os fatores.  

 

A análise das pontuações obtidas permite-nos também verificar que os/as 

trabalhadores/as classificados/as com a categoria profissional de Operador/a 

Intermédio/a e Operador/a Geral obtiveram as pontuações mais baixas na análise dos 

fatores. Por sua vez, a categoria de Operador/a Auxiliar que se encontra posicionada no 

nível nº 8 da grelha salarial (abaixo Operador/a Geral, nível 6, e do/a Operador/a 
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Intermédio/a, nível 7), regista a segunda RMMB e RMMG mais baixa das categorias que 

compõem a amostra, é a única categoria de predominância feminina considerada na 

nossa análise, obteve a quinta melhor pontuação global e a melhor pontuação nos fatores 

dos Esforços e das Condições de Trabalho.  

 

Uma análise mais fina aos registos obtidos através dos inquéritos leva-nos a concluir que 

há uma clara diferença entre as tarefas realizadas pelas categorias profissionais 

Operador/a Geral, Operador/a Intermédio e Operador/a Auxiliar, sendo que a análise dos 

fatores demonstra clara valorização da categoria profissional Operador/a Auxiliar 

relativamente à Operador/a Geral e Operador/a Intermédio/a. 

 

Por fim, a categoria profissional de Encarregado/a, ocupada integralmente por homens, 

encontra-se posicionada no nível 3 da grelha salarial, regista a terceira RMMB mais 

elevada e a segunda RMMG mais elevada, obteve a sétima pontuação mais elevada do 

conjunto das categorias em análise. Se analisarmos as pontuações obtidas por fator, 

verificamos que esta categoria registou a pontuação mais baixa no fator dos Esforços e a 

terceira pontuação mais baixa no fator das Condições de Trabalho. 

 

O presente trabalho de investigação demonstra que há ainda situações de discriminação 

salarial das mulheres, embora a mais reduzida do conjunto das ITVCC. Esta situação 

verifica-se também quando comparamos as remunerações de homens e mulheres que 

ocupam a mesma categoria profissional. No entanto, verificamos a existência de algumas 

exceções, no caso das categorias posicionadas no Nível 1 e Nível 3 da grelha salarial, a 

média dos salários praticados das mulheres é superior ao dos homens.  

 

Maioritariamente os/as trabalhadores/as inquiridos/as identificaram “Desconforto 

térmico”, “Intoxicação por exposição a contaminantes químicos” e “Perfurações, cortes 

e/ou hematomas” como as situações a que mais estão expostos/as no decorrer da sua 

atividade na empresa. No que respeita às doenças profissionais a maioria sinalizou 

“Lesões músculo-esqueléticas” (79%), “Problemas auditivos” (64%) e “Problemas 

respiratórios” (56%).  

 

Na avaliação aos/às inquiridos/as nos níveis de satisfação, com a exceção do fator “Nível 

de ruído no local de trabalho”, em que os/as inquiridos/as se mostraram insatisfeitos, em 

todos os restantes fatores verificamos que maioritariamente os/as inquiridos/as avaliam 

de forma positiva a relação de emprego que mantêm com a empresa.  

 

Face ao que registamos durante o trabalho de investigação, somos da opinião que os 

parceiros sociais FESETE e APIC devem fazer uma reflexão conjunta dos resultados que 

emanaram deste trabalho, nomeadamente: 

1. As diferenças salariais identificadas que indiciam uma prática de discriminação não 

advêm do CCT negociado entre a FESETE e a APIC, uma vez que o CCT define uma 
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remuneração mínima para cada categoria profissional independentemente se ela é 

ocupada por um homem ou uma mulher. As diferenças salariais identificadas advêm 

de uma prática que está enraizada nas empresas e por isso é necessário um trabalho 

de informação junto dos empresários para que o trabalho das mulheres não seja 

desvalorizado; 

2. Avaliar a pertinência de manter as categorias Operador/a Geral, Operador/a 

Intermédio/a, Operador/a Auxiliar e Operador/a Não Especializado/a que por um lado 

causa confusão aos/às trabalhadores/as que têm dificuldades em identificar a sua 

categoria e, por outro lado, pelo que podemos registar também as empresas 

demonstram alguma dificuldade em classificar os/as trabalhadores/as corretamente. 

Os dados demonstram que a existência destas quatro categorias está a levar a que as 

mulheres estejam a ser posicionadas nas categorias profissionais de níveis inferiores 

(Operador/a Auxiliar e Operador/a Não Especializado/a) enquanto os homens estão 

a ser classificados nas categorias de nível superior (Operador/a Geral e Operador/a 

Intermédio/a); 

3. Os dados apontam também que o posicionamento das categorias na grelha salarial 

do CCT pode estar desajustado. Foram identificadas situações de categorias que 

estão posicionadas nos níveis inferiores (por ex. Operador/a de Manutenção e 

Operador/a Auxiliar) e que obtiveram pontuações superiores, no caso do Operador/a 

de Manutenção obteve a melhor pontuação. É necessário reflectir sobre o valor das 

categorias profissionais e não apenas do ponto de vista das competências e 

responsabilidades, mas, tal como é recomendado pela OIT, pelas normas do Código 

do Trabalho e apontado pelo presente trabalho, pelo conjunto dos quatro fatores 

Competências, Responsabilidades, Esforços e Condições de Trabalho; 

4. É necessário também garantir a efetiva transparência salarial nas empresas, no 

respeito pelas normas em vigor. Os dados recolhidos apontam para existência de 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. Num sector de predominância 

masculina, mesmo a executar o mesmo trabalho, na maioria das situações, os 

homens ganham mais que as mulheres. É necessário implementar medidas que 

garantam a transparência salarial efetiva para que estas situações possam ser 

identificadas e agir atempadamente na sua resolução e garantir que a médio prazo 

se consegue reduzir a diferença salarial (GPG) na Indústria dos Curtumes;  

5. Tal como está plasmado nos objetivos deste trabalho de investigação, este estudo 

pretende ser um instrumento de apoio aos parceiros sociais e por isso, após a 

conclusão deste projeto, é necessário avaliar regularmente as situações aqui 

identificadas e os parceiros sociais deverão assumir a responsabilidade de no espaço 

de pelo menos 5 anos avaliar novamente o sector e analisar a evolução das situações 

de segregação e discriminação tendo por base os dados deste primeiro e pioneiro 

estudo na Industria dos Curtumes.  
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ANEXO N.º 1 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 
 
 

MECANISMO FINANCEIRO DO EEA GRANTS 2014-2021 
  

Programa conciliação e igualdade de género 
 

“Construção de um Sistema de Avaliação de Funções e Remunerações 
nos CCT das Indústrias do Vestuário e Curtumes com vista à melhoria da 

Qualidade do Emprego e promoção da Igualdade” 
 

OC1-A1 
 
 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 

 

Avaliação do conteúdo funcional das categorias profissionais selecionadas 

constante no CCT FESETE-APIC: 

Nivel Designação Definição de funções 

01 Técnico/a de curtumes 

É o/a trabalhador/a encarregado/a de dirigir os trabalhos 

técnicos dentro da empresa, com funções de exigente valor 

técnico, enquadradas em directivas gerais fixadas 

superiormente, e que programa, planeia, distribui e coordena as 

atividades das diferentes áreas (ribeira, curtume, recurtumes e 

acabamento) da indústria de curtumes, assim como 

equipamentos e pessoas envolvidas, tendo em vista optimizar a 

qualidade. 

 

03 Encarregado/a 

É o trabalhador/a com conhecimentos das instalações e dos 

processos de fabrico simples ou de determinadas secções de 

fabrico complexo, ou de aprovisionamento, responsável pela 

elaboração e controle de execução dos respectivos programas de 

produção; ou de armazém. 

 

04 Chefe de sector 

É o/a trabalhador/a que dirige e coordena as actividades 

adstritas a um sector, incluindo a superintendência nas 

operações de entrada e saída dos produtos do sector, executa 

ou fiscaliza os respectivos documentos, podendo coadjuvar os 

superiores de que depende. 

 



 
 

 
 2 

 

Nivel Designação Definição de funções 

05 

Classificador/a - 

selecionador/a - 

controlador/a de couros e 

peles 

É o/a trabalhador/a que tem a seu cargo a responsabilidade 

de separar por pesos, medidas, tipos e agentes de 

desvalorização, os couros e peles em bruto, semi-fabricadas 

ou acabadas, e registar os factos observados tais como, 

manchas, picadas, falsetes de descarne ou outras marcas, 

bem como grossura, comprimento, cor, brilho e medições. 

 

05 Operador/a de armazém 

É o trabalhador que superintende as operações de entrada e 

saída de mercadorias e ou materiais; executa ou fiscaliza os 

respectivos documentos; responsabiliza-se pela arrumação e 

conservação das mercadorias e ou materiais; examina a 

concordância entre as mercadorias recebidas e as notas de 

encomenda, recibos e outros documentos e toma nota dos 

danos e perdas, orienta e controla a distribuição das 

mercadorias pelos sectores da empresa utentes ou clientes; 

promove a elaboração de inventários e colabora com o 

superior hierárquico na organização material e administrativa 

do armazém. 

 

05 Operador/a de laboratório 

É o/a trabalhador/a que adjuva o técnico de laboratório. 

 

Técnico de Laboratório - É o/a trabalhador/a que executa os 

trabalhos práticos respeitantes a análises, ensaios e 

desenvolvimentos, trabalhando com todo o equipamento 

laboratorial, interpretando e aplicando correcções de acordo 

com os resultados obtidos. 

05 
Operador/a de 

manutenção 

É o/a trabalhador/a com conhecimentos numa ou várias áreas 

da afinação, mecânica, elétrica, serralharia, lubrificação, 

madeiras, canalização, reparação de imóveis, desenvolve as 

atividades necessárias à instalação, conservação e 

substituição nas áreas para as quais possui as competências 

profissionais adequadas. 

 

05 
Operador/a qualificado/a 

de afinação de cores 

É o/a trabalhador/a que opera em instalações de aplicação de 

isolantes, verniz, ou outros produtos sobre a superfície das 

peles, vigiando pressões, temperaturas, pulverizações, ou 

deficiências tais como bolhas de ar, poeiras, desobstruções, 

na estendedura das peles, vigia os pulverizadores bem como 

opera na estufa/máquinas de secagem, comunicando as 

anomalias constatadas, realizando as respectivas correcções 

ou afinações. 
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Nivel Designação Definição de funções 

05 
Operador/a qualificado/a 

de fulons 

É /a trabalhador/a que prepara, movimenta as peles ou couros 

e tintas, e opera nos tanques, barcas, foulons, ou 

equipamentos análogos, de curtume, recurtume, tingimento, 

engorduramento desengorduramento e sucessivos banho com 

soluções quimicas diversas, vigiando o funcionamento destas. 

 

05 
Operador/a qualificado/a 

de maquinas 

É o/a trabalhador/a que, com conhecimentos dos processos 

químicos para a composição dos banhos de ribeira, 

curtume/recurtume e tratamento mecânico dos couros ou 

peles nas operações de ribeira, curtume, recurtume e 

acabamento, garante determinadas características e a 

qualidade dos couros ou peles; opera com as diferentes 

máquinas destinadas a cada fim químico ou mecânico; é 

ainda responsável pela afinação, regulação, funcionamento e 

conservação dos equipamentos com que opera. 

 

06 Operador/a geral 

É o/a trabalhador/a que opera com as diferentes máquinas 

destinadas a cada fim químico ou mecânico; é ainda 

responsável pela afinação, regulação, funcionamento e 

conservação dos equipamentos com que opera. 

 

07 Operador/a intermedio/a 

É o/a trabalhador/a que opera com as diferentes máquinas 

destinadas a cada fim químico ou mecânico, incluindo 

execução de operações de corte e/ou desgarra; é ainda 

responsável pelo funcionamento e conservação dos 

equipamentos com que opera. 

 

08 Operador/a auxiliar 

É o/a trabalhador/a se ocupa da execucao de servicos de 

caráter geral, que não requerem qualificação especifica. 

 

09 
Operador/a não 

especializado/a 

É o/a trabalhador/a que se ocupa de serviços não 

especializados. Está sujeito a um periodo de avaliação de 12 

meses após o qual será determinada a sua progressão ou 

não. 

 

 

1. Descrição das atividades / tarefas associadas à categoria profissional (O que faz? Como é 

feito? Com que frequência? Qual a ordem de importância dessas tarefas?) 

2. A descrição das atividades da categoria profissional constante no CCT é adequada à 

realidade? 

3. Esforços, Competências, Responsabilidades, Condições de trabalho associados à categoria 

profissional: 
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• Quais as máquinas e equipamentos que são utilizados? 

• Que conhecimentos são necessários para o desempenho das tarefas? 

• Qual o nível de escolaridade mínimo necessário para ocupar a função? 

• Qual o tempo mínimo de aprendizagem necessária para desempenhar satisfatoriamente as 

tarefas inerentes à função? 

• Quais as decisões mais importantes que são necessárias tomar no desempenho das 

tarefas? 

• O profissional tem acesso a documentos? 

• Quais as responsabilidades inerentes a esta função? 

• Quais os fatores existentes no ambiente de trabalho que interferem na segurança e saúde 

dos/as trabalhadores/as que ocupam esta função? 

• Quais os maiores esforços exigidos no desempenho das tarefas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 5 

 

COMPARAÇÃO ENTRE CATEGORIAS PROFISSIONAIS: 

 

4. Que diferenças consegue elencar entre as categorias profissionais Operador/a qualificado/a 

de máquinas, Operador/a geral e Operador/a intermedio/a? 

Nivel Designação 

Rem Média 

Mensal 

Base 

2018 

Tabela 

Salarial 

2018 

Tabela 

Salarial 

2021 

Definição de funções 

05 

Operador/a 

qualificado/a de 

maquinas 

721,21 € 684,82 € 741,30 € 

É o/a trabalhador/a que, com conhecimentos dos 

processos químicos para a composição dos banhos de 

ribeira, curtume/recurtume e tratamento mecânico dos 

couros ou peles nas operações de ribeira, curtume, 

recurtume e acabamento, garante determinadas 

características e a qualidade dos couros ou peles; 

opera com as diferentes máquinas destinadas a cada 

fim químico ou mecânico; é ainda responsável pela 

afinação, regulação, funcionamento e conservação dos 

equipamentos com que opera. 

 

06 Operador/a geral 680,21 € 663,34 € 718,10 € 

É o/a trabalhador/a que opera com as diferentes 

máquinas destinadas a cada fim químico ou mecânico; 

é ainda responsável pela afinação, regulação, 

funcionamento e conservação dos equipamentos com 

que opera. 

 

07 
Operador/a 

intermedio/a 
663,07 € 640,04 € 692,80 € 

É o/a trabalhador/a que opera com as diferentes 

máquinas destinadas a cada fim químico ou mecânico, 

incluindo execução de operações de corte e/ou 

desgarra; é ainda responsável pelo funcionamento e 

conservação dos equipamentos com que opera. 
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5. Que diferenças consegue elencar entre as categorias profissionais Operador/a auxiliar e 

Operador/a não especializado/a? 

Nivel Designação 

Rem Média 

Mensal 

Base 

2018 

Tabela 

Salarial 

2018 

Tabela 

Salarial 

2021 

Definição de funções 

08 Operador/a auxiliar 626,10 € 561,88 € 665,00 € 

É o/a trabalhador/a se ocupa da 

execucao de servicos de caráter geral, 

que não requerem qualificação 

especifica. 

 

09 
Operador/a não 

especializado/a 
619,67 € 557,00 € 665,00 € 

É o/a trabalhador/a que se ocupa de 

serviços não especializados. Está sujeito 

a um periodo de avaliação de 12 meses 

após o qual será determinada a sua 

progressão ou não. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E EVOLUÇÃO DO SECTOR: 

 

6. Quais os modelos de organização do trabalho mais encontrados nas empresas dos curtumes 

(Que promovem o trabalho monótono e repetitivo – os/as trabalhadores/as desempenham 

sempre a mesma função? Ou promovem perfis polivalentes permitindo aos/às 

trabalhadores/as desempenhar várias funções ao longo do dia de trabalho?) 

7. Quais as tendências de evolução da categoria (quantitativo, tecnologias, competências 

dos/as trabalhadores/as)? 

8. Qual o impacto das tendências de evolução no sector dos curtumes em termos de tecnologia, 

modelos organizacionais, desenvolvimento de novos produtos, estratégias empresariais, na 

categoria profissional? 

9. Como desenharia uma carreira profissional no sector dos curtumes e que critérios de 

avaliação da sua progressão? 

 

 



 
 

 
 1 

 

ANEXO N.º 2 

DESCRIÇAO DOS FATORES, SUBFATORES E RESPETIVOS NÍVEIS 
 

 

MECANISMO FINANCEIRO DO EEA GRANTS 2014-2021 

Programa conciliação e igualdade de género 

“Construção de um Sistema de Avaliação de Funções e 
Remunerações nos CCT das Indústrias do Vestuário e Curtumes 
com vista à melhoria da Qualidade do Emprego e promoção da 

Igualdade” 

OC1-A1 

 

1. FATOR: COMPETÊNCIAS 

As competências são constituídas pelos conhecimentos, capacidades e atitudes 

necessários para desempenhar as atividades inerentes a um posto de trabalho. As 

competências decompõem-se em três níveis (Le Boterf, 1999, Sousa et al. 2006): 

• Competências teóricas (saber-saber): constituídas pelos conceitos, conhecimentos 

disciplinares, organizacionais e racionais. 

• Competências técnicas (saber-fazer): relativas à capacidade de executar, de realizar 

operações, utilizar instrumentos/equipamentos, aplicar métodos e procedimentos; 

possuem um carácter operacional, de aplicação prática ou de operacionalização dos 

conhecimentos teóricos. 

• Competências sociais e relacionais (saber ser/estar): reportam-se às atitudes e 

qualidades pessoais e relacionais relativas à disposição para agir, reagir e interagir; 

as competências pessoais e relacionais são formadas a partir da articulação de fatores 

associados à formação académica e profissional, à experiência profissional e à própria 

experiência de vida (socialização e biografia). 

 

De seguida apresenta-se uma proposta dos subfatores que definem as competências e 

que, de acordo com as informações recolhidas, melhor se adequam aos postos de 

trabalho específicos aos sectores em análise. Algumas das noções dos fatores e 

subfatores foram retirados textualmente de CGTP/IN et al (2008). 
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1.1. Habilitações escolares: As habilitações escolares referem-se às qualificações 

formais obtidas em estabelecimento de ensino oficialmente reconhecido. Este subfator 

visa medir a escolaridade requerida para o bom desempenho da profissão.  

Menos do que o 1º Ciclo Nível 1 

1º Ciclo concluído ou 2º Ciclo concluído Nível 2 

3º Ciclo concluído ou equivalente Nível 3 

Ensino secundário concluído ou equivalente Nível 4 

Ensino superior Nível 5 

 

1.2. Experiência profissional e/ou formação no posto de trabalho - refere-se ao 

tempo necessário de experiência e/ou formação no posto de trabalho para que o 

trabalhador adquira os conhecimentos teóricos e práticos para o bom desempenho das 

tarefas, quer tenha sido adquirido no emprego atual ou no emprego anterior. 

Menos de seis meses de formação no posto de trabalho para adquirir as 

competências necessárias 
□ (1) 

Entre seis a doze meses de formação no posto de trabalho para adquirir as 

competências necessárias 
□ (2) 

Entre um ano a dois anos de formação no posto de trabalho para adquirir 

as competências necessárias 
□ (3) 

Mais de dois anos de formação de formação no posto de trabalho para 

adquirir as competências necessárias 
□ (4) 

As competências foram adquiridas através de formação profissional 

certificada  
□ (5) 

 

1.3. Tecnologias de Informação e Comunicação: Este subfator visa medir as 

competências que são necessárias mobilizar de acordo com o tipo de tecnologia 

utilizada no desempenho das atividades profissionais. 

Equipamento mecanizado Nível 1 

Equipamento eletrónico Nível 2 

Equipamento computorizado, isto é, com recurso a sistemas informáticos 

específicos de gestão e produção 
Nível 3 

 

1.4. Comunicação: Este subfator visa medir o número de interlocutores/as com os quais 

se estabelece comunicação numa dada organização. Para efeitos deste subfator 

entende-se por diferentes tipos de interlocutores: colegas do mesmo ou de outros 

departamentos, chefias e subordinados. Este critério foi escolhido porque as 
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competências a serem mobilizadas têm um impacto significativo na cadeia do trabalho, 

daí a diferenciação ser realizada pelo número dos diferentes tipos de interlocutores 

(trabalhadores/as de um mesmo grupo de trabalho, trabalhadores/as do mesmo 

departamento, chefias, trabalhadores/as e chefias de outros departamentos, 

subordinados). 

Tem de comunicar 1 tipo de interlocutor Nível 1 

Tem de comunicar 2 tipos de interlocutor Nível 2 

Tem de comunicar 3 tipos de interlocutor Nível 3 

Tem de comunicar 4 ou mais tipos de interlocutor Nível 4 

 

1.5. Trabalho em equipa: Este subfator visa apurar se na maior parte do tempo as 

tarefas são realizadas individualmente ou enquadradas num trabalho em equipa. O 

pressuposto base é o de que o trabalho em equipa exige por parte do trabalhador mais 

competências sociais e relacionais. 

Trabalho individual Nível 1 

Trabalho em equipa Nível 2 

 

1.6. Habilidade manual: Refere-se à habilidade manual necessária para realizar uma 

tarefa designadamente ao nível da: 

1.6.1 Destreza: As tarefas a serem desempenhadas pelo trabalhador exigem agilidade 

e que se traduz na capacidade de realizar movimentos coordenados e ágeis das mãos. 

1.6.2 Minúcia: Realização de trabalhos manuais que requerem grande pormenor e 

detalhe, podendo ser realizados em áreas de pequena dimensão. 

1.6.3 Precisão: Aqui entendida como a realização de um trabalho manual que tem de 

ser exacto e rigoroso. 

A execução das tarefas nunca ou raramente requer habilidade manual nos 

três níveis considerados 
Nível 1 

A execução das tarefas requer sempre ou frequentemente habilidade 

manual num dos níveis considerados 
Nível 2 

A execução das tarefas requer sempre ou frequentemente habilidade 

manual em dois dos níveis considerados 
Nível 3 

A execução das tarefas requer sempre ou frequentemente habilidade 

manual nos três níveis considerados 
Nível 4 
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1.6.4. Agilidade corporal: Refere-se à agilidade corporal necessária para a execução 

de tarefas, podendo ser condicionada quer pelo espaço quer pela própria organização 

do trabalho.  

A execução das tarefas não requer agilidade corporal. Nível 1 

A execução das tarefas raramente requer agilidade corporal  Nível 2 

A execução das tarefas frequentemente requer agilidade corporal. Nível 3 

A execução das tarefas requer sempre agilidade corporal. Nível 4 

 

1.6.5. Rapidez de execução: Este subfator visa medir o nível de rapidez necessário na 

execução das tarefas inerentes à função. A rapidez é diferenciada pela frequência com 

que é requerida. 

A execução das tarefas não requer rapidez ou então raramente é exigida. Nível 1 

A execução das tarefas raramente requer rapidez. Nível 2 

A execução das tarefas frequentemente requer rapidez. Nível 3 

A execução das tarefas requer sempre rapidez. Nível 4 

 

1.7. Conteúdo do trabalho: Este subfator é determinado pelo número e qualidade das 

tarefas individuais que são inerentes ao posto de trabalho. Neste subfator deve ter-se 

em consideração a variedade de funções atribuídas ao posto de trabalho para além da 

tarefa principal. Quanto mais abrangente for o conteúdo de trabalho mais alta é a 

avaliação. 

Executa uma tarefa ou operação simples  Nível 1 

Executa várias tarefas ou operações simples  Nível 2 

Executa uma ou mais tarefas e verifica a qualidade do trabalho realizado  Nível 3 

Executa uma ou mais tarefas, verifica a qualidade do trabalho realizado e 

corrige eventuais anomalias  
Nível 4 

 

1.8. Resolução de problemas: Este subfator reporta-se à quantidade e natureza do 

pensamento exigido no trabalho para analisar, raciocinar, avaliar, formular hipóteses, 

fazer inferências, elaborar conclusões, entre outros.  

Pede sempre a intervenção do superior  Nível 1 

Resolve os problemas simples de acordo com os procedimentos definidos 

pela empresa mas para problemas mais complexos pede a intervenção do 

superior hierárquico. 

Nível 2 

Resolve sempre o problema de um modo autónomo  Nível 3 
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1.9. Adaptação à mudança: Este subfator visa medir a exposição do trabalhador à 

mudança de procedimentos e métodos de trabalho, de máquinas, de novas matérias-

primas e novos produtos a executar o que exige uma capacidade de adaptação a novos 

elementos de trabalho. 

Os métodos de trabalho, os produtos a executar, as máquinas e as 

matérias-primas com as quais trabalha são sempre os mesmos ao longo de 

um ano de trabalho 

Nível 1 

Existem, ao longo de um ano de trabalho, alterações ao nível de matérias-

primas e/ou de produtos a executar mas as máquinas e os métodos de 

trabalho são os mesmos 

Nível 2 

Ao longo de um ano de trabalho existem alterações ao nível de matérias-

primas e/ou de produtos a executar assim como das máquinas e/ou dos 

métodos de trabalho 

Nível 3 

 

2. FATOR: RESPONSABILIDADES 

Refere-se às responsabilidades que pela sua importância podem ter um impacto sobre 

todo o sistema organizacional. A responsabilidade pode incidir sobre: 

• Pessoas: saúde e segurança, coordenação, chefia, colaboração e organização do 

trabalho. 

• Bens e equipamentos: máquinas, produtos, utensílios utilizados em todas as fases do 

processo e trabalho. 

• Documentos: Fichas de produção 

 

2.1. Segurança de outras pessoas: A responsabilidade por preservar a segurança dos 

outros trabalhadores da empresa assim como de clientes pretende identificar as 

diferentes situações que têm impacto na segurança das pessoas. 

Sem responsabilidade pela segurança dos outros Nível 1 

Responsabilidade na execução dos produtos  Nível 2 

Responsabilidade no manuseamento de equipamento potencialmente 
perigosos 

Nível 3 

Responsabilidade no manuseamento de produtos potencialmente 
perigosos 

Nível 4 

Responsabilidade pela segurança em todos os níveis anteriormente 

descritos 
Nível 5 
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2.2. Manutenção do equipamento: Este subfator visa medir as competências do/a 

trabalhador/a em termos de manutenção dos equipamentos.  

Não faz qualquer manutenção do equipamento e quando há problemas no 

equipamento solicita a intervenção do superior hierárquico ou da equipa da 

manutenção 

Nível 1 

Faz mudança de acessórios (ex. agulhas, fios,…) e manutenção preventiva 

(ex. limpeza, mudança de óleo,…) mas quando há problemas no 

equipamento solicita a intervenção do superior hierárquico ou da equipa da 

manutenção 

Nível 2 

Faz mudança de acessórios (ex. agulhas, fios,…)  e manutenção preventiva 

(limpeza, mudança de óleo,…), identifica causas de anomalias/problemas e 

procede à reparação de pequenas avarias 

Nível 3 

Procede à maior parte das intervenções de manutenção e reparação do 

equipamento. 
Nível 4 

 

2.3. Verificação da qualidade: Refere-se às intervenções que o/a trabalhador/a tem de 

realizar no sentido de verificar a qualidade dos produtos que executa. 

Não procede à verificação da qualidade  Nível 1 

Procede à verificação da qualidade do produto de acordo com as 
especificações previamente definidas 

Nível 2 

Procede à verificação da qualidade do produto de acordo com as 
especificações previamente definidas e quando necessário procede a 
reparações no sentido de retificar eventuais anomalias/problemas 
causadores dos defeitos 

Nível 3 

 

2.4. Supervisão: Refere-se à responsabilidade em dirigir o trabalho de outras pessoas 

(planear, coordenar e organizar as tarefas de outros). 

Não procede a qualquer supervisão de outros trabalhadores  Nível 1 

Tem a responsabilidade de supervisionar um trabalhador Nível 2 

Tem a responsabilidade de supervisionar dois ou mais trabalhadores Nível 3 

 

2.5. Documentos: Refere-se à responsabilidade pela receção e/ou manuseamento de 

documentos da empresa. Por exemplo, fichas de produção, fichas de controlo de 

qualidade, quer seja em suporte em papel quer informático. 

Sem responsabilidade por documentos Nível 1 

Recepciona documentos e analisa-os no sentido de retirar informação 
fundamental para a execução das tarefas ou preenche os documentos com 
informação sobre as tarefas executadas 

Nível 2 
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Recepciona documentos e analisa-os no sentido de retirar informação 
fundamental para a prossecução das suas tarefas e preenche os 
documentos com informação sobre as tarefas executadas 

Nível 3 

 

2.6. Consequências de erros: Este subfator visa quantificar os possíveis erros que o 

trabalhador pode cometer no desempenho das suas tarefas. Assim foram previamente 

elencadas eventuais consequências de erros associadas às categorias em estudo, 

nomeadamente: 

• Paragem da produção 

• Defeitos no produto 

• Desperdício de matéria-prima 

• Avaria de máquinas e equipamentos 

• Risco de acidente 

• Atrasos na entrega de encomenda 

• Desastre ambiental 

• Outro 
 

Os possíveis erros no desempenho das tarefas têm apenas 1 consequência. Nível 1 

Os possíveis erros no desempenho das tarefas têm entre 2 a 3 

consequências. 

Nível 2 

Os possíveis erros no desempenho das tarefas têm entre 4 a 5 

consequências. 

Nível 3 

Os possíveis erros no desempenho das tarefas têm 6 ou mais 

consequências. 

Nível 4 

 

3. FATOR: ESFORÇOS 

Os esforços são as respostas que os/as trabalhadores/as dão a qualquer carga que 

sobre eles/as incidem. O conjunto de todas as influências negativas que incidem sobre 

as pessoas nos locais de trabalho. Os esforços repartem-se em dois grupos: 

• Esforços físicos – posições corporais, movimentos repetitivos, posturas e 

levantamento ou transporte de pesos e tipo muscular. 

• Esforços informativos/ psíquicos – tipo sensoriais como a atenção e tipo psíquico 

como a exposição a interrupções e gestão de imponderáveis. 

Os esforços são considerados igualmente pelas eventuais consequências que 

provocam no estado de saúde física e psicológica nos trabalhadores/as. Neste sentido, 

os esforços comportam uma dimensão de risco profissional. Consideram-se riscos todas 

as situações, reais ou potenciais, suscetíveis de a curto, médio ou longo prazo, 

causarem lesões aos/às trabalhadores/as ou à comunidade, em resultado do trabalho. 

É a combinação da probabilidade e da(s) consequência(s) da ocorrência de um 

determinado acontecimento perigoso.  
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3.1. Posições corporais: Referem-se ao esforço muscular decorrente de estar na 

mesma posição (de pé ou sentada) durante um determinado período de tempo por 

referência à jornada de trabalho). Os principais riscos profissionais associados a este 

esforço são: lesões músculo-esqueléticas, stress, desmotivação/fadiga física e 

psicológica. 

De pé até 2 horas/dia Nível 1 

De pé até 4 horas/dia Nível 2 

De pé até 6 horas/dia Nível 3 

De pé ou sentado durante toda a jornada diária Nível 4 

 

3.2. Movimentos repetitivos: Referem-se ao esforço decorrente da repetibilidade de 

movimentos que pode estar associada à profissão durante um dia de trabalho. 

Consideram-se movimentos repetitivos todos os que requerem uma frequência de 

concentração dos músculos igual ou superior a 15 movimentos por minuto (REFA, 

1986).  

Os principais riscos profissionais associados a este esforço são: lesões músculo-

esqueléticas, stress, desmotivação/fadiga física e psicológica. 

Ausência de movimentos repetitivos na execução das tarefas Nível 1 

Movimentos repetitivos até 2 horas de trabalho/dia Nível 2 

Movimentos repetitivos até 4 horas de trabalho/dia Nível 3 

Movimentos repetitivos até 6 horas de trabalho/dia Nível 4 

Movimentos repetitivos durante toda a jornada de trabalho Nível 5 

3.3. Levantamento e transporte de pesos: refere-se ao esforço muscular requerido 

para o levantamento e/ou transporte de pesos associado à função/profissão 

(equipamentos, utensílios, produtos, …). A diferenciação é dada pela combinação do 

peso com a frequência que o trabalhador ao longo de um dia de trabalho tem de levantar 

e/ou transportar pesos.  

Não requer levantamento e transporte de pesos Nível 1 

Levantamento e/ou transporte ocasional de pesos até 10Kg, inclusive Nível 2 

Levantamento e/ou transporte ocasional de pesos com mais de 10Kg   Nível 3 

Levantamento e/ou transporte sempre ou frequentemente de pesos até 
10Kg, inclusive 

Nível 4 

Levantamento e/ou transporte sempre ou frequentemente de pesos com 
mais de 10Kg   

Nível 5 
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3.4. Posturas: Referem-se ao esforço muscular associada à posição corporal requerida 

para o desempenho da profissão. As posturas são mais gravosas quando acarretam 

esforço muscular estático, isto é, quando se contraem músculos sem movimento, 

reduzindo ou impedindo a circulação sanguínea (por exemplo) Os principais riscos 

profissionais associados a este esforço são: lesões músculo-esqueléticas, stress, 

desmotivação/fadiga física e psicológica. 

Postura natural, mas limitada pelo tipo de trabalho. 

Exemplos:  

Nível 1 

Trabalho realizado com costas curvadas ou mal apoiadas. 

Exemplos:  

Nível 2 

Trabalho realizado com rotação e inclinação do tronco sem apoio e com 

elevação dos braços ao nível dos ombros; ou trabalho realizado ajoelhado. 

Exemplos:  

Nível 3 

Trabalho realizado ajoelhado e/ou com elevação da cabeça. 

Exemplos:  

Nível 4 

 

3.5. Ritmos de Trabalho: Refere-se aos diferentes ritmos de trabalho (muito intensivo 

/ intensivo / pouco intensivo), associados à profissão. Os principais riscos profissionais 

associados a este esforço são: lesões músculo-esqueléticas, stress, 

desmotivação/fadiga física e psicológica. 

Ritmo de trabalho é pouco intenso Nível 1 

Ritmo de trabalho é intenso Nível 2 

Ritmo de trabalho é muito intenso Nível 3 
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3.6. Coordenação motora: Este subfator reporta-se às exigências em termos de 

coordenação motora e visual do trabalhador. Os principais riscos profissionais 

associados a este esforço são: lesões músculo-esqueléticas, stress, 

desmotivação/fadiga física e psicológica, problemas oftalmológicos. 

Coordenação das duas mãos Nível 1 

Coordenação multimembros (mãos-pés)  Nível 2 

 

3.7. Esforço visual: Este subfator visa apurar o esforço visual que o trabalhador tem 

de despender e que é apurado pela distância de visão, a dimensão do objeto de 

trabalho, características dos produtos. Por exemplo, a deteção de pequenos defeitos 

em produtos de grande dimensão e a distinção de cores com gradação são trabalhos 

particularmente exigentes ao nível do esforço visual. 

Não exige esforço visual Nível 1 

Esforço visual normal  Nível 2 

É particularmente exigente ao nível do esforço visual Nível 3 

 

3.8. Atenção: Refere-se ao esforço mental despendido no desempenho das tarefas. 

Visa medir os tipos de atenção (difusa e concentrada). A atenção concentrada é toda a 

atenção centrada/dirigida num único ponto, a atenção difusa é a atenção 

centrada/dirigida para vários pontos. 

Tarefas exigem atenção moderada dirigida a um só ponto  Nível 1 

Tarefas exigem atenção elevada dirigida a um só ponto Nível 2 

Tarefas exigem atenção moderada dirigida a vários pontos ao mesmo 
tempo 

Nível 3 

Tarefas exigem atenção elevada dirigida a vários pontos ao mesmo tempo Nível 4 

 

4. FATOR: CONDIÇÕES DE TRABALHO – RISCOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 

As condições de trabalho referem-se aos fatores laborais que condicionam o estado de 

saúde e de segurança do trabalhador. 

 

4.1.1 Ruído: É um fenómeno acústico que produz uma sensação auditiva desagradável 

ou incomodativa e frequentemente nociva para as pessoas. Pode ser provocado por 

máquinas, equipamentos e/ou pessoas, sendo diferenciado pela frequência à sua 

exposição. Este subfator refere-se à origem de ruído que pode afetar as pessoas no seu 

posto de trabalho. É o conjunto de sons desagradáveis, incomodativos e indesejáveis 

que pode afetar o homem nos planos físicos, psicológico e social podendo: lesar órgãos 
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auditivos, aumentar da tensão sanguínea e do ritmo cardíaco, perturbar a comunicação, 

provocar irritação, provocar fadiga e diminuir o rendimento do trabalho (CITEVE). 

Sem exposição a ruído Nível 1 

Exposição rara ao ruído de intensidade elevada Nível 2 

Exposição frequente ao ruído de intensidade elevada Nível 3 

Exposição contínua ao ruído de intensidade elevada Nível 4 

 

4.1.2 Iluminação: Refere-se ao tipo de luz e distribuição das fontes de iluminação 

(natural ou artificial) no espaço ou zona onde são realizadas as tarefas relativas ao posto 

de trabalho/função. Os riscos profissionais associados são: fadiga visual, 

desmotivação/fadiga física e psicológica. 

Sem exposição a iluminação insuficiente Nível 1 

Com exposição rara a iluminação insuficiente Nível 2 

Com exposição frequente a iluminação insuficiente Nível 3 

Exposição contínua a iluminação insuficiente Nível 4 

 

4.1.3 Ambiente térmico: Refere-se à possibilidade de exposição a mudanças bruscas 

de temperatura, a correntes de ar e a temperaturas excessivas associadas ao posto de 

trabalho (abaixo dos 18º e acima dos 22º, em situações excecionais pode ir até aos 25º) 

(art. 11 dl 243/86 de 20 de Agosto). Conjunto das variáveis térmicas do posto de trabalho 

que influenciam o organismo do trabalhador, sendo assim um fator que intervém, de 

forma direta ou indireta, na saúde e bem-estar do mesmo e na realização das tarefas 

que lhe estão atribuídas. As variáveis que avaliam o ambiente térmico são: temperatura 

do ar, humidade do ar, velocidade do ar, calor radiante. À medida que o nível térmico 

se eleva acima da zona de conforto aparecem estados sucessivos de mal-estar físico e 

psicológico (maior incidência de doenças cardiovasculares e de perturbações 

gastrointestinais, cataratas, desequilíbrio no balanço de água e sais do organismo entre 

outras). 

Sem exposição a temperaturas elevadas e/ou baixas Nível 1 

Com exposição rara a temperaturas elevadas e/ou baixas Nível 2 

Com exposição frequente a temperaturas elevadas e/ou baixas Nível 3 

Exposição contínua a temperaturas elevadas e/ou baixas Nível 4 

 

4.1.4 Vibrações: As vibrações são entendidas como movimentos oscilatórios à volta de 

uma posição de equilíbrio ou referência. A produção da vibração está normalmente 

associada a desequilíbrios, tolerâncias e folgas das diferentes partes constituintes da 



 
 

 
 12 

 

máquina podendo ainda resultar do contacto da máquina vibrantes com a estrutura 

(máquinas sem apoios antivibráticos e suportes estáveis, piso inadequado, falta de 

manutenção). Os riscos associados às vibrações reportam-se a outras lesões corporais. 

Sem exposição a vibrações Nível 1 

Com exposição rara a vibrações Nível 2 

Com exposição frequente a vibrações Nível 3 

Exposição contínua a vibrações Nível 4 

 

4.1.5 Vapores, gases, poeiras e/ou contaminantes químicos: Refere-se à exposição 

a produtos químicos, poeiras, vapores no espaço ou zona onde são realizadas as 

tarefas relativas à função/ profissão. 

 

Toda a substância orgânica ou inorgânica, natural ou sintética que durante o seu fabrico, 

manuseamento, transporte, armazenamento ou uso, pode incorporar-se no ar ambiente, 

na forma de poeiras, fumos, gases, vapores, nevoeiros, aerossóis com efeitos irritantes, 

corrosivos, asfixiantes ou tóxicos, e em quantidades que tenham probabilidades de 

provocar danos na saúde das pessoas (doenças profissionais) que se expõem ou 

expostas a elas, ou danos (acidentes) pessoais e materiais, incluindo o ambiente. Os 

riscos profissionais associados são: intoxicação; problemas dermatológicos; problemas 

alergológicos; e problemas respiratórios. 

Sem exposição a vapores, gases, poeiras, fibras ou contaminantes 
químicos 

Nível 1 

Com exposição rara a vapores, gases, poeiras, fibras ou contaminantes 
químicos 

Nível 2 

Com exposição frequente a vapores, gases, poeiras, fibras ou 
contaminantes químicos 

Nível 3 

Exposição contínua a vapores, gases, poeiras, fibras ou contaminantes 
químicos 

Nível 4 

 

4.2.Exposição a riscos e doenças profissionais: Este subfator visa medir o número 

de outros riscos a que um/a trabalhador/a está exposto/a independentemente da sua 

natureza, nomeadamente:  

1. Riscos Profissionais: 

• Desconforto térmico - Exposição a temperaturas elevadas ou baixas e a níveis de 

humidade prejudiciais à saúde causadores de mal-estar psicológico, desidratação, 

doenças cardiovasculares, entre outras; 

• Perfuração/ Corte / hematomas - Decorrente do contacto com determinados 

equipamentos de trabalho e com objetos cortantes; 
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• Queimadura- Por contacto com contaminantes químicos, vapor ou água quente, 

contacto direto com as superfícies aquecidas, provocadas pelo calor emitido pelos 

equipamentos e tubagens; 

• Queda- Por exemplo, devido à perda de equilíbrio na utilização de escadas, escadotes 

ou outros meios similares; 

• Intoxicação - Pela exposição a contaminantes (químicos, poeiras, vapores); 

• Incêndio ou explosão - Por exemplo, devido à carga térmica combustível existente 

associada a uma forte ignição, à existência de matérias estranhas que em contacto 

com os elementos da máquina podem provocar faíscas; 

• Choque elétrico- Devido à utilização de equipamento elétrico principalmente se este 

não possui ligação à terra; 

• Outras lesões corporais- Que afetam o sistema nervoso periférico ou neuro-vascular 

decorrentes por exemplo de exposição a vibrações, entendido como movimento 

oscilatório à volta de uma posição de equilíbrio ou referência; 

• Esmagamento decorrente de movimento manual e mecânica de cargas - Por 

exemplo, devido à possibilidade de queda dos rolos, ao manuseamento do 

equipamento auxiliar de movimentação como carros e porta-paletes, entre outros; 

• Arrastamento/enrolamento - Por exemplo, devido a elementos de transmissão 

desprotegidos como correias, tapetes rolantes, engrenagens, durante a 

movimentação dos órgãos e tambores; 

 

2. Doenças Profissionais decorrentes de uma exposição prolongada constante a 

fatores de risco: 

• Problemas respiratórios- Por exemplo, por exposição a diferenças de temperatura, 

a espaços mal ventilados, libertação de poeiras de matérias-primas, exposição a 

substâncias químicas; 

• Problemas auditivos- Incluindo a surdez decorrente de exposição a ruídos intensos; 

• Problemas dermatológicos- Pelo contacto da pele com substâncias irritantes, 

nocivas, tóxicas e corrosivas; 

• Fadiga Visual- Por exemplo, durante as operações manuais, devido à necessidade 

de enfiamento de fio, inspeção de defeitos, entre outros. Este risco é acentuado 

quando a iluminação do posto de trabalho é insuficiente; 

• Desmotivação/fadiga física e psicológica- Associado aos ritmos de trabalho 

intensos, monotonia e repetição das tarefas e da necessidade de concentração; 
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• Lesões músculo-esqueléticas- Decorrente de movimentos repetitivos, posturas 

incorretas, utilização de força, do manuseamento e/ou transporte manual de cargas, 

entre outros, durante longos períodos de tempo; 

Até 2 riscos profissionais Nível 1 

Mais de 2 riscos profissionais Nível 2 

Até 2 riscos profissionais + 1 Doença profissional Nível 3 

Mais de 2 riscos profissionais + 1 Doença profissional Nível 4 

Até 2 riscos profissionais + Mais de 1 Doença Profissional Nível 5 

Mais de 2 riscos profissionais + Mais de 1 Doença profissional Nível 6 
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ANEXO N.º 3 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE FUNÇÕES 
 

MECANISMO FINANCEIRO DO EEA GRANTS 2014-2021 

Programa conciliação e igualdade de género 

“Construção de um Sistema de Avaliação de Funções e Remunerações nos CCT 
das Indústrias do Vestuário e Curtumes com vista à melhoria da Qualidade do 

Emprego e promoção da Igualdade” 

OC1-A1 
 

O presente questionário insere-se no estudo sobre a avaliação de funções no sector do 

Vestuário desenvolvido pela FESETE em parceria com a ANIVEC-APIV, tendo por objetivo 

apurar o valor das categorias profissionais da área produtiva constantes no Contrato Coletivo 

de Trabalho. Reconhecendo a importância da sua categoria profissional para o sector, importa 

conhecer o conjunto de tarefas que lhe são inerentes. Toda a informação recolhida é 

confidencial e serve exclusivamente para o fim indicado. 

Para cada questão selecionar apenas uma opção, exceto se no enunciado indicar que é possível 

escolher mais do que uma opção. Agradecemos, desde já, a sua colaboração no preenchimento 

do questionário. 

 

Categoria Profissional: _____________________________ 

Código do inquérito: __________            Código da empresa: _______________ 

Data: ______________________            Local: __________________________ 

 

I. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DO/A TRABALHADOR/A 
 
1. Sexo:    2. Idade: _______ 

Masculino □ (1)  3. Categoria Profissional:  

Feminino □ (2)  _______________________________________ 

   _______________________________________ 

 
4. Vínculo Contratual: 

Contrato sem termo □ (1) 

Contrato a termo  □ (2) 

Outro          
Qual? ________________________________________ 

□ (3) 
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II. DESCRITIVO FUNCIONAL 
 
5. Designação do posto de trabalho que ocupa. 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Qual a categoria profissional da pessoa de quem depende directamente?  

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Indique os instrumentos e máquinas utilizados na realização do seu trabalho.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
8. Indique com que frequência realiza as tarefas a seguir descritas. 

                                Frequência 

Tarefas 
Nunca Raramente 

Com 

frequência 
Sempre 

     

     

     

     

 
9. Para além das tarefas referidas na questão anterior mencione, o mais 
pormenorizado possível, outras que não tenham sido indicadas e a frequência 
com que as faz. 

                                Frequência 
Tarefas 

Raramente Com frequência 
Sempre 
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III AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES 
 
1. COMPETÊNCIAS 
 
1.1 Qual é a sua escolaridade? 

Menos do que o 1º Ciclo (< 4º ano) □ (1) 

1º Ciclo concluído ou 2º Ciclo concluído (4º - 6º ano) □ (2) 

3º Ciclo concluído ou equivalente (9º ano) □ (3) 

Ensino secundário concluído ou equivalente (12º ano) □ (4) 

Ensino superior □ (5) 

 
1.2 Quanto tempo de experiência profissional e/ou formação no posto de trabalho 
foi necessário para atingir um bom desempenho das suas tarefas (quer tenha sido 
adquirido no emprego anterior ou no emprego actual)? 

Menos de seis meses de formação no posto de trabalho para adquirir as 
competências necessárias □ (1) 

Entre seis a doze meses de formação no posto de trabalho para adquirir as 
competências necessárias □ (2) 

Entre um ano a dois anos de formação no posto de trabalho para adquirir 
as competências necessárias □ (3) 

Mais de dois anos de formação no posto de trabalho para adquirir as 
competências necessárias □ (4) 

As competências foram adquiridas através de formação profissional 
certificada  □ (5) 

 
1.3 Como classifica o equipamento com o qual trabalha? 

Equipamento mecanizado □ (1) 

Equipamento electrónico □ (2) 

Equipamento computorizado, isto é, com recurso a sistemas informáticos 
específicos de gestão e produção □ (3) 

 
1.4 No desempenho das suas tarefas tem de comunicar com (é possível escolher 
mais do que uma opção): 

Trabalhadores de um mesmo grupo de trabalho □ 

Trabalhadores do mesmo departamento □ 

Chefias do departamento no qual trabalha □ 

Chefias de outros departamentos □ 

Subordinados/as □ 

 (N1 – 1; N2 – 2; N3 – 3; N4 – 4 ou +) 

1.5 Na maior parte do tempo, o seu trabalho é individual ou em equipa? 

Trabalho individual □ (1) 

Trabalho em equipa □ (2) 
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1.6 Indique com que frequência é exigida, no desempenho das suas tarefas, cada 
um dos seguintes aspectos: 

 
Nunca 

(1) 
Raramente 

(2) 

Com 
Frequência 

(3) 

Sempre 
(4) 

Habilidade manual ao nível da destreza*     

Habilidade manual ao nível da minúcia**     

Habilidade manual ao nível da 
precisão*** 

    

Agilidade corporal     

Rapidez     

 
* Destreza: As tarefas a serem desempenhadas pelo/a trabalhador/a exigem agilidade 
e que se traduz na capacidade de realizar movimentos coordenados e ágeis das mãos. 
** Minúcia: Realização de trabalhos manuais que requerem grande pormenor e detalhe, 
podendo ser realizados em áreas de pequena dimensão. 
*** Precisão: Entendida como a realização de um trabalho manual que tem de ser 
exacto e rigoroso. 
 
1.7 No desempenho das suas tarefas: 

Executa uma tarefa ou operação simples  □ (1) 

Executa várias tarefas ou operações simples  □ (2) 

Executa uma ou mais tarefas e verifica a qualidade do trabalho realizado  □ (3) 

Executa uma ou mais tarefas, verifica a qualidade do trabalho realizado e 
corrige eventuais anomalias  □ (4) 

 
1.8 Na maioria das vezes quando surge algum problema no decorrer do exercício 
das suas tarefas: 

Pede sempre a intervenção do/a superior/a  □ (1) 

Resolve os problemas simples de acordo com os procedimentos definidos 
pela empresa mas para problemas mais complexos pede a intervenção do/a 
superior hierárquico/a. 

□ (2) 

Resolve sempre o problema de um modo autónomo  □ (3) 

 
1.9. Ao longo de um ano, o seu posto de trabalho está sujeito a alterações? 

Não □ (1) 

Sim                              □ (-) 

 
Se sim, a que alterações está sujeito? (é possível escolher mais do que uma 
opção) 

Produtos e modelos a executar □ (2) 

Matérias-primas □ (2) 

Métodos de trabalho □ (3) 

Máquinas □ (3) 
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2. RESPONSABILIDADES 
 
2.1 No desempenho das suas tarefas tem responsabilidade pela segurança de 
outras pessoas como clientes e outros/as trabalhadores/as da empresa?  

Não □ (1) 

Sim                              □ (-) 

 
Se sim, qual a abrangência dessa responsabilidade?  

Responsabilidade na execução dos produtos (por exemplo deixar uma agulha 

partida num lençol)  □ (2) 

Responsabilidade no manuseamento de equipamentos potencialmente 
perigosos □ (3) 

Responsabilidade no manuseamento de produtos potencialmente perigosos □ (4) 

Responsabilidade pela segurança em todos os níveis anteriormente 
descritos □ (5) 

 
2.2 No exercício das suas tarefas tem de proceder à manutenção dos 
equipamentos? 

Não faz qualquer manutenção do equipamento e quando há problemas no 
equipamento solicita a intervenção do/a superior hierárquico/a ou da equipa 
da manutenção 

□ (1) 

Faz mudança de acessórios (ex. agulhas, fios, …) e manutenção preventiva 
(ex. limpeza, mudança de óleo,…) mas quando há problemas no 
equipamento solicita a intervenção do/a superior hierárquico/a ou da equipa 
da manutenção 

□ (2) 

Faz mudança de acessórios (ex. agulhas, fios,…)  e manutenção preventiva 
(limpeza, mudança de óleo,…), identifica causas de anomalias/problemas e 
procede à reparação de pequenas avarias 

□ (3) 

Procede à maior parte das intervenções de manutenção e reparação do 
equipamento. □ (4) 

 
2.3 No exercício das suas funções procede à verificação da qualidade dos produtos 
que executa? 

Não procede à verificação da qualidade  □ (1) 

Procede à verificação da qualidade do produto de acordo com as 
especificações previamente definidas □ (2) 

Procede à verificação da qualidade do produto de acordo com as 
especificações previamente definidas e quando necessário procede a 
reparações no sentido de rectificar eventuais anomalias/problemas 
causadores dos defeitos 

□ (3) 

 
2.4 Tem responsabilidade de supervisionar o trabalho de outros/as (planear, 
coordenar e organizar as tarefas de outros/as)?  

Não procede a qualquer supervisão de outros/as trabalhadores/as □ (1) 

Tem a responsabilidade de supervisionar um/a trabalhador/a □ (2) 

Tem a responsabilidade de supervisionar dois ou mais trabalhadores/as □ (3) 
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2.5 No seu dia-a-dia recebe e/ou preenche documentos quer seja em papel quer 
seja no computador? 

Não □ (1) 

Sim                              □ (-) 

 
Se sim, qual o objectivo desses documentos?  

Recebe e analisa os documentos com informação para a execução das suas 
tarefas ou apenas preenche documentos com informação sobre as tarefas 
executadas 

□ (2) 

Recebe e analisa os documentos com informação para a execução das suas 
tarefas e preenche documentos com informação sobre as tarefas executadas □ (3) 

 
2.6 Durante o desempenho das suas tarefas podem eventualmente ocorrer erros. 
Indique quais as eventuais consequências desses erros (é possível escolher mais 
do que uma opção). 

Paragem da produção □ 

Defeitos no produto □ 

Desperdício de matéria-prima □ 

Avaria de máquinas e equipamentos □ 

Risco de acidente □ 

Atrasos na entrega de encomenda □ 

Desastre ambiental □ 

Outro  □ 
 (N1 – 1; N2 – 2-3; N3 – 4-5; N4 – 6 ou +) 

 

3. ESFORÇOS 
 
3.1 Qual a sua posição ao longo de um dia de trabalho?  

De pé até 2 horas/dia □ (1) 

De pé até 4 horas/dia □ (2) 

De pé até 6 horas/dia □ (3) 

De pé ou sentado durante toda a jornada diária □ (4) 

 
3.2 O seu trabalho implica movimentos repetitivos?  

Não □ (1) 

Sim                              □ (-) 

 
 

 

 

 

Se sim, quantas horas de um dia de trabalho estão sujeitas a movimentos 
repetitivos? 
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Movimentos repetitivos até 2 horas de trabalho/dia □ (2) 

Movimentos repetitivos até 4 horas de trabalho/dia □ (3) 

Movimentos repetitivos até 6 horas de trabalho/dia □ (4) 

Movimentos repetitivos durante toda a jornada de trabalho □ (5) 

 
3.3. No exercício das suas tarefas, ao longo de um dia de trabalho, tem de levantar 
e/ou transportar pesos?  

Não □ (1) 

Sim                              □ (-) 

 
Se sim, com que frequência levanta e/ou transporta pesos?  

 
Raramente 

Com 
frequência 

Sempr
e 

Levantamento e/ou transporte de pesos até 
10kg, inclusive (2) (4) (4) 

Levantamento e/ou transporte de pesos com 
mais de 10kg  (3) (5) (5) 

 
3.4 No seu trabalho quais as posturas mais frequentes (indicar no máximo duas)? 

Postura natural, mas limitada pelo tipo de trabalho. 

Exemplos:   

□ (1) 

Trabalho realizado com costas curvadas ou mal apoiadas. 

Exemplos:               

□ (2) 

Trabalho realizado com rotação e inclinação do tronco sem apoio e com 
elevação dos braços ao nível dos ombros; ou trabalho realizado ajoelhado. 

Exemplos:     

□ (3) 

Trabalho realizado ajoelhado e/ou com elevação da cabeça. 

Exemplos:                 

□ (4) 

3.5 Como é o seu ritmo de trabalho? 

Ritmo de trabalho é pouco intenso □ (1) 
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Ritmo de trabalho é intenso □ (2) 
Ritmo de trabalho é muito intenso □ (3) 

 
3.6 Que tipo de coordenação é exigido no exercício das suas funções? 

Coordenação das duas mãos □ (1) 

Coordenação multimembros (mãos-pés)  □ (2) 

 
3.7 O seu trabalho exige esforço visual? 

Não exige esforço visual □ (1) 

Esforço visual normal  □ (2) 

É particularmente exigente ao nível do esforço visual □ (3) 

 

3.8 As suas tarefas exigem estar com atenção em muitas coisas ao mesmo 
tempo? Ou estar com atenção numa coisa de cada vez? 

Atenção moderada dirigida a um só ponto  □ (1) 

Atenção elevada dirigida a um só ponto □ (2) 

Atenção moderada dirigida a vários pontos ao mesmo tempo □ (3) 

Atenção elevada dirigida a vários pontos ao mesmo tempo □ (4) 

 
4. CONDIÇÕES DE TRABALHO E RISCOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 
 
4.1 Indique com que frequência, no desempenho das suas tarefas, está exposto/a 
a cada um dos seguintes elementos: 

 
Nunca 

(1) 

Rarament
e 
(2) 

Com 
frequência 

(3) 

Sempr
e 
(4) 

Ruído de intensidade elevada      

Iluminação insuficiente     

Temperatura elevada e/ou 
Temperatura baixa 

    

Vibrações de ferramentas, máquinas, 
… 

    

Contaminantes químicos e/ou gases 
e/ou vapores e/ou fibras e/ou poeiras 

    

 
 

 

 

 

 

 

4.2 Da lista que se segue indique quais os riscos de acidente e/ou doenças a que 
está exposto/a (é possível escolher mais do que uma opção). Para apoiar na 
resposta a esta questão consultar definição dos riscos e doenças na coluna 
“Descrição”. 



 
 

 
 9 

 

Riscos Profissionais: 

Risco Profissional Descrição  

Desconforto térmico 

Exposição a temperaturas elevadas ou baixas e a níveis 
de humidade prejudiciais à saúde causadores de mal-
estar psicológico, desidratação, doenças 
cardiovasculares, entre outras. 

□ 

Perfuração / corte / 
hematomas 

Decorrente do contacto com determinados equipamentos 
de trabalho e com objetos cortantes. □ 

Queimadura 

Por contacto com contaminantes químicos, vapor ou 
água quente, contacto direto com as superfícies 
aquecidas, provocadas pelo calor emitido pelos 
equipamentos e tubagens. 

□ 

Queda 
Por exemplo, devido à perda de equilíbrio na utilização 
de escadas, escadotes ou outros meios similares. □ 

Intoxicação por exposição 
a contaminantes 

Pela exposição a contaminantes químicos, poeiras, 
vapores. □ 

Incêndio ou explosão 

Por exemplo, devido à carga térmica combustível 
existente associada a uma forte ignição, à existência de 
matérias estranhas que em contacto com os elementos 
da máquina podem provocar faíscas. 

□ 

Choque elétrico 
Devido à utilização de equipamento elétrico 
principalmente se este não possui ligação à terra. □ 

Outras lesões corporais 

Que afetam o sistema nervoso periférico ou neuro-
vascular decorrentes por exemplo de exposição a 
vibrações, entendido como movimento oscilatório à volta 
de uma posição de equilíbrio ou referência. 

□ 

Esmagamento decorrente 
de movimento manual e 
mecânica de cargas 

Por exemplo, devido à possibilidade de queda dos rolos, 
ao manuseamento do equipamento auxiliar de 
movimentação como carros e porta-paletes, entre outros. 

□ 

Arrastamento/ enrolamento 

Por exemplo, devido a elementos de transmissão 
desprotegidos como correias, tapetes rolantes, 
engrenagens, durante a movimentação dos órgãos e 
tambores. 

□ 

Outro. Qual?  
_______________________________________ 
 □ 

 
Doenças Profissionais: 

Doença Profissional Descrição  

Problemas auditivos 
Incluindo a surdez decorrente de exposição a ruídos 
intensos. □ 

Problemas dermatológicos 
Pelo contacto da pele com substâncias irritantes, nocivas, 
tóxicas e corrosivas. □ 

Lesões músculo-
esqueléticas 
 

Decorrente de movimentos repetitivos, posturas 
incorretas, utilização de força, do manuseamento e/ou 
transporte manual de cargas, entre outros, durante 
longos períodos de tempo. 

□ 

Problemas respiratórios 
 

Por exemplo, por exposição a diferenças de temperatura, 
a espaços mal ventilados, libertação de poeiras de 
matérias-primas, exposição a substâncias químicas. 

□ 

Fadiga visual 
 

Por exemplo, durante as operações são manuais, devido 
à necessidade de enfiamento de fio, inspeção de □ 
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Doença Profissional Descrição  
defeitos, entre outros. Este risco é acentuado quando a 
iluminação do posto de trabalho é insuficiente. 

Desmotivação/fadiga física 
e psicológica 
 

Associado aos ritmos de trabalho, monotonia e 
repetibilidade das tarefas e da necessidade de 
concentração. 

□ 

Outra. Qual?  
 
_______________________________________ 
 

□ 

(N1 – 2 RP; N2 – +2 RP; N3 – +2 RP e 1 DP; N4 – +2 RP e +1 DP) 
 

IV. VALORES E SATISFAÇÃO FACE AO TRABALHO 
 

1. Relativamente a um conjunto de aspetos referentes ao seu emprego actual, 
diga-nos, por favor, se está muito satisfeito, satisfeito, indiferente, insatisfeito ou 
muito insatisfeito.  

 Muito 
Insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 
 

(2) 

Indiferente 
 

(3) 

Satisfeito 
  

(4) 

Muito 
Satisfeito 

(5)  

Tendo em conta as tarefas que lhe 
estão atribuídas e que realiza 
indique o seu grau de satisfação 
face ao salário que aufere 

     

(1) 

Possibilidades de promoção dentro 
da empresa 

     

(2) 

Estabilidade e segurança no 
emprego 

     

(2) 

Liberdade e execução do trabalho      (2) 

Desenvolvimento das suas 
capacidades 

     

(2) 

Nível de responsabilidade      (2) 

Aceitação das suas ideias e 
sugestões 

     

(3) 

Reconhecimento dos esforços 
despendidos 

     

(3) 

Variedade das tarefas realizadas      (4) 

Utilização de diferentes 
conhecimentos 

     

(4) 

Aquisição de novos conhecimentos      (4) 

Nível de temperatura no seu local de 
trabalho 

     

(8) 

Nível de ruído no seu local de 
trabalho 

     

(8) 

Intensidade de iluminação no seu 
posto de trabalho 

     

(8) 

Nível de luminosidade no seu local 
de trabalho 

     

(8) 

Medidas preventivas para evitar a 
inalação de substâncias tóxicas 

     

(8) 

 
 

2. Como classifica o relacionamento com os seus colegas de trabalho e com os 
seus superiores?   
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 Muito mau 
(1) 

Mau 
(2) 

Indiferente 
(3) 

Bom  
(4) 

Muito Bom  
(5)  

Relações com os colegas de trabalho      (5) 

Relações com os seus superiores      (5) 
 

3. Dos seguintes fatores quais considera serem os mais importantes da sua vida? 
(Escolha apenas os três mais importantes para si) 

Fatores (1)  
Família □  
Trabalho □  
Grupos de amigos □  
Tempo livre / Lazer □  
Atividades sindicais □  
Outras atividades associativas □  
Política □  
Religião □ (6) 

 
4. De entre os seguintes motivos para trabalhar, diga-nos qual é o que melhor 
corresponde a sua forma de pensar: (Indique apenas uma opção) 

Motivos (1)  

Eu considero o trabalho uma troca comercial: quanto mais me pagam, mais 
eu faço; quanto menos me pagam, menos eu faço □  

Tenho de fazer o meu melhor independentemente do salário que me é pago □  

É preciso trabalhar para viver □  

Se não fosse obrigado não trabalhava □  

Gosto do meu trabalho, mas não quero que ele interfira no resto da minha 
vida 

□  

Gosto do meu trabalho, é o que conta mais na minha vida □ (7) 

 
5. Diga-nos se, em resultado das suas tarefas atuais na empresa sente ou não 
dores nas seguintes partes do corpo: 

 Sim 
(1) 

Não 
(2) 

 

Dores lombares    

Dores musculares nos membros inferiores    

Dores musculares nos membros superiores    

Dores musculares no pescoço e ombros   (8) 
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6. Na lista que se segue sobre diferentes aspetos relativos ao trabalho, escolha 
apenas os três aspetos mais importantes para si: 

Fatores (1) 

Salário satisfatório □ 
Relações interpessoais agradáveis □ 
Estabilidade/segurança no emprego □ 
Possibilidades de promoção  □ 
Contrato de Trabalho sem Termo □ 
Ter um bom horário de trabalho □ 
Possibilidades de iniciativa □ 
Utilidade do emprego para a sociedade □ 
Contacto humano □ 
Um emprego que permita a realização pessoal □ 
Um emprego com responsabilidades □ 
Um emprego onde cada um possa empregar as suas capacidades e 
desenvolvê-las □ 

 
 
 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
 



 
 

 
 

ANEXO N.º 4 

GRELHAS DE PONDERAÇÃO DE FATORES, SUBFATORES E NÍVEIS 
 

Quadro n.º 4.1 – Grelha de Ponderação do fator Competências, respetivos subfatores e níveis 

   Ponderação dos níveis 

Subfatores 

Ponderação 

dos 

subfatores 

Níveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

1. Habilitações escolares 28 5 5,6 11,2 16,8 22,4 28,0 

2. Formação profissional e/ou formação no 

posto de trabalho 
36 5 7,2 14,4 21,6 28,8 36,0 

3. Tecnologias de informação e 

comunicação 
25 3 8,3 16,7 25,0     

4. Comunicação 23 4 5,8 11,5 17,3 23,0   

5. Trabalho em equipa 20 2 10,0 20,0       

6. Habilidade manual  32 4 3,2 12,8 22,4 32,0   

7. Agilidade corporal 32 4 3,2 12,8 22,4 32,0   

8. Rapidez de execução 28 4 2,8 11,2 19,6 28,0   

9. Conteúdo do trabalho 28 4 7,0 14,0 21,0 28,0   

10. Resolução de problemas  30 3 3,0 16,5 30,0     

11. Adaptação à mudança  28 3 2,8 15,4 28,0     

Total 310             

 

Quadro n.º 4.2 – Grelha de Ponderação do fator Responsabilidades, respetivos subfatores e níveis 
   Ponderação dos níveis 

Subfatores 

Ponderação 

dos 

subfatores 

Níveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

1. Segurança de outras pessoas 40 5 4,0 13,0 22,0 31,0 40,0 

2. Manutenção do equipamento 40 4 4,0 16,0 28,0 40,0  

3. Verificação da qualidade 45 3 4,5 24,8 45,0   

4. Supervisão 35 3 3,5 19,3 35,0   

5. Documentos 35 3 3,5 19,3 35,0   

6. Consequências de erros 55 4 13,8 27,5 41,3 55,0  

Total 250       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Quadro n.º 4.3 – Grelha de Ponderação do fator Esforços, respetivos subfatores e níveis 
   Ponderação dos níveis 

Subfatores 

Ponderação 

dos 

subfatores 

Níveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

1. Posições corporais 30 4 7,5 15,0 22,5 30,0  

2. Movimentos repetitivos 30 5 3,0 9,8 16,5 23,3 30,0 

3. Levantamento e transporte de pesos 30 5 3,0 9,8 16,5 23,3 30,0 

4. Posturas 35 4 8,8 17,5 26,3 35,0  

5. Ritmos de trabalho 35 3 11,7 23,3 35,0   

6. Coordenação motora 30 2 15,0 30,0    

7. Esforço visual 30 3 3,0 16,5 30,0   

8. Atenção 30 4 7,5 15,0 22,5 30,0  

Total 250       

 

Quadro n.º 4.4 – Grelha de Ponderação do fator Condições de Trabalho – Riscos Profissionais, respetivos subfatores e 
níveis 

   Ponderação dos níveis 

Subfatores 

Ponderação 

dos 

subfatores 

Níveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 

1. Ruído 28 4 2,8 11,2 19,6 28,0   

2. Iluminação 32 4 3,2 12,8 22,4 32,0   

3. Ambiente térmico 32 4 3,2 12,8 22,4 32,0   

4. Vibrações 28 4 2,8 11,2 19,6 28,0   

5. Vapores, gases, fibras, poeiras e/ou 

produtos tóxicos 
30 4 3,0 12,0 21,0 30,0   

6.Exposição a riscos e doenças 

profissionais 
40 6 6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 40,0 

Total 190        

 

  



 
 

 
 

ANEXO N.º 5 

VALOR DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS POR FATORES E RESPECTIVOS SUBFATORES 
 

Quadro n.º 5.1 – Valor das categorias profissionais no fator Competências e respetivos subfatores 

Competências Valor 
Técnico/a 

de 
curtumes 

Encarre
gado/a 

Chefe de 
sector 

Classificador/a, 
selecionador/a, 
controlador/a 

de couros e 
peles 

Operad
or/a de 
armazé

m 

Operador/
a de 

laboratóri
o 

Operad
or/a de 
manute

nção 

Operador/a 
qualificado/

a de 
afinação de 

cores 

Operador/a 
qualificado/a 

de fulons 

Operador/a 
qualificado/a 
de máquinas 

Operador/
a geral 

Operador/a 
intermédio 

Operador/a 
auxiliar 

1. Habilitações 
escolares 

28 28 16,8 11,2 16 16,8 22,4 11,2 17,9 17,9 14,9 22,4 22,4 15,8 

2. Formação 
profissional e/ou 
formação no posto de 
trabalho 

36 36 28,8 28,8 22,6 14,4 36 28,8 28,8 21,6 14,4 7,2 7,2 15,1 

3. Tecnologias de 
informação e 
comunicação 

25 25 25 16,7 25 25 25 25 16,7 16,7 15 8,3 8,3 8,3 

4. Comunicação 23 23 23 23 13,2 14 18,1 23 17,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

5. Trabalho em equipa 20 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 20 20 

6. Habilidade manual 32 17,1 3,2 32 22,4 14,2 32 32 22,4 14,7 22,4 11,4 20,9 32 

7. Agilidade corporal 32 3,2 18,6 22,4 15,5 32 10,1 32 10,9 32 32 32 11,3 22,4 

8. Rapidez de 
execução 

28 13,1 16,2 28 19,6 28 13,6 19,6 11,2 28 28 28 28 18,1 

9. Conteúdo do 
trabalho 

28 28 28 28 21 28 28 28 21 28 28 15 21 21 

10. Resolução de 
problemas 

30 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 30 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

11. Adaptação à 
mudança 

28 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 28 28 15,4 15,4 28 2,8 2,8 15,4 

Total 310 225,3 211,5 242 207,2 224,3 249,7 267,6 198,1 212,3 220,7 175,1 169,9 196,1 

 

 



 
 

 
 

Quadro n.º 5.2 – Valor das categorias profissionais no fator Responsabilidades e respetivos subfatores 

Responsabilidades Valor 
Técnico/a 

de 
curtumes 

Encarre
gado/a 

Chefe 
de 

sector 

Classificador/a, 
selecionador/a, 
controlador/a 

de couros e 
peles 

Operado
r/a de 

armazém 

Operado
r/a de 

laboratór
io 

Operado
r/a de 

manute
nção 

Operador/a 
qualificado/

a de 
afinação de 

cores 

Operador/a 
qualificado/a 

de fulons 

Operador/a 
qualificado/a 
de máquinas 

Operador/
a geral 

Operador/a 
intermédio 

Operador/a 
auxiliar 

1. Segurança de 
outras pessoas 

40 40 13 22 13 40 40 40 22 4 22 13 13 4 

2. Manutenção do 
equipamento 

40 4 4 16 4 16 16 40 16 16 16 10 4 16 

3. Verificação da 
qualidade 

45 45 45 45 24,8 24,8 45 45 24,8 24,8 22,1 16,1 24,8 24,8 

4. Supervisão 35 35 35 35 19,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

5. Documentos 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3,5 3,5 35 20,7 

6. Consequências de 
erros 

55 42,8 55 24,8 27,5 27,5 27,5 55 27,5 27,5 33 21,6 22,2 27,5 

Total 250 201,8 187 177,8 123,6 146,8 167 218,5 128,8 110,8 100,1 67,7 102,5 96,5 

 

Quadro n.º 5.3 – Valor das categorias profissionais por fator Esforços e respetivos subfatores 

Esforços Valor 
Técnico/a 

de 
curtumes 

Encarre
gado/a 

Chefe de 
sector 

Classificador/a, 
selecionador/a, 
controlador/a 
de couros e 

peles 

Operad
or/a de 
armazé

m 

Operador/
a de 

laboratóri
o 

Operad
or/a de 
manute

nção 

Operador/a 
qualificado/

a de 
afinação de 

cores 

Operador/a 
qualificado/a 

de fulons 

Operador/a 
qualificado/a 
de máquinas 

Operador/
a geral 

Operador/a 
intermédio 

Operador/a 
auxiliar 

1. Posições corporais 30 20,8 22,5 30 30 15 19,3 30 30 30 30 30 30 30 

2. Movimentos 
repetitivos 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 16,5 30 30 

3. Levantamento e 
transporte de pesos 

30 23,3 3 21,9 3 30 3 30 3 23,3 30 30 3 30 

4. Posturas 35 26,3 24,5 26,3 17,5 26,3 26,3 35 26,3 26,3 26,3 26,3 17,5 26,3 

5. Ritmos de trabalho 35 27,2 35 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

6. Coordenação motora 30 15 15 15 15 30 15 15 15 15 15 15 15 15 

7. Esforço visual 30 30 16,5 30 30 16,5 30 16,5 30 16,5 16,5 16,5 30 16,5 

8. Atenção 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22,5 23 18,2 30 30 

Total 250 175,6 149,5 179,5 151,8 174,1 149,9 182,8 160,6 159,9 194,1 175,8 178,8 201,1 

 



 
 

 
 

Quadro n.º 5.4 – Valor das categorias profissionais no fator Condições de Trabalho e respetivos subfatores 

Condições de trabalho Valor 
Técnico/a 

de 
curtumes 

Encarre
gado/a 

Chefe 
de 

sector 

Classificador/a, 
selecionador/a, 
controlador/a 

de couros e 
peles 

Operad
or/a de 
armazé

m 

Operador/
a de 

laboratóri
o 

Operad
or/a de 
manute

nção 

Operador/a 
qualificado/

a de 
afinação de 

cores 

Operador/a 
qualificado/a 

de fulons 

Operador/a 
qualificado/a 
de máquinas 

Operador/
a geral 

Operador/a 
intermédio 

Operador/a 
auxiliar 

1. Ruído 28 19,6 16,2 14,6 18,4 2,8 2,8 19,6 2,8 28 28 28 18,3 28 

2. Iluminação 32 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 14,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 12,8 

3. Ambiente térmico 32 22,4 32 32 32 12,8 3,2 22,4 32 32 32 19 20,9 32 

4. Vibrações 28 17,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 16,2 17,9 2,8 2,8 12 

5. Vapores, gases, 
fibras, poeiras e/ou 
produtos tóxicos 

30 30 3 30 3 30 30 21 30 30 30 30 15,5 30 

6.Exposição a riscos e 
doenças profissionais 

40 40 33,3 40 33,3 33,3 30,5 40 40 40 40 33,3 33,3 40 

Total 190 132,9 90,5 122,6 92,7 84,9 72,5 120,5 110,8 149,4 151,1 116,3 94 154,8 

 

  



 
 

 
 

 


