
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

O que são os EEA Grants? 
 

 
 
Financiado por: 

 
 
 
O que são os EEA Grants? 
 
 
“Através do Acordo sobre o Espaço Economico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein 

e a Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros da União 

Europeia. 

 

Como forma de promover um continuo e equilibrado reforço das relações económicas e 

comerciais, as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro 

plurianual, conhecido como EEA Grants. 

 

Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na 

Europa e reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários. 

 

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de 

euros para 15 países beneficiários. Portugal beneficiara de uma verba de 102,7 milhões 

de euros.” 

 

Saiba mais em eeagrants.gov.pt 
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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), ANIVEC/APIV (Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e 

Confecção) e a APIC (Associação dos Industriais de Curtumes), 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 Indústrias 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 do Vestuário, 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 

feminina. 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 do Vestuário, 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 sociais e psicológicos, 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 
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Constituição Portuguesa, “Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, 

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 afeta 

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”. 
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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 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 masculino, menor representação das mulheres nas equipas de 

negociação 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 a 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. As classificações profissionais constituem um dos aspetos 

fundamentais regulamentados na medida em que estruturam as hierarquias profissionais 

e salariais dos/as trabalhadores/as.  

 

A Indústria do Vestuário, de predominância feminina, é caracterizada pelos elevados 

ritmos de trabalho e leva, como consequência de uma forte parcialização dos postos de 

trabalho, a tarefas monótonas e repetitivas, as quais se enquadram no modelo de 
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organização do trabalho Neo-Taylorista/Fordista. Para além destas características, e 

ainda segundo Kovács e Castilho (1998), existe também uma forte hierarquização dos 

postos de trabalho, onde os superiores distribuem e seguem a performance dos/as 

trabalhadores/as. Trata-se de uma hierarquia central e vertical, onde os/as 

subordinados/as não possuem uma interação muito grande com esta. O grande objetivo 

deste modelo foi utilizar a repetição para aumentar a produtividade, a qualidade e 

recorrendo às novas tecnologias existentes, reduzir o custo por unidade. Nos casos em 

que as empresas adotam a simplificação das tarefas que envolve este modelo laboral, 

os/as trabalhadores/as necessitam de uma formação curta, a qual se foca na 

aprendizagem dos gestos repetitivos e ao elevado ritmo de trabalho exigido no posto de 

trabalho. Este modelo não é o mais saudável para a saúde física e mental 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 do Vestuário. 

 

A classificação profissional é entendida como uma estruturação hierárquica 

preestabelecida dos empregos, geralmente negociada entre empregadores 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 
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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, se confirma ou não, na Indústria 

do Vestuário, que para trabalho igual ou de valor igual, o salário é igual. 

 

 

1.2 ESTRUTURA DO EMPREGO NA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO 

 

Neste capítulo apresenta-se uma caracterização do emprego na Indústria do Vestuário 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 Social (GEP – MTSS) a partir dos Quadros de Pessoal.  

 

No que diz respeito ao enquadramento do sector, foram considerados para a análise os 

dados estatísticos relativos à Indústria do Vestuário, enquadrados na Classificação 

Portuguesa das Atividades Económicas (Instituto Nacional de Estatística, I.P, 2007) – 

Revisão 3, CAE – Rev. 3 - 14, designada por Indústria do Vestuário. 

 

Mais especificamente, foram consideradas as CAE:  

14110 - Confeção de vestuário em couro 

14120 - Confeção de vestuário de trabalho 

14131 - Confeção de outro vestuário exterior em série 

14132 - Confeção de outro vestuário exterior por medida 

14133 - Atividades de acabamento de artigos de vestuário 

14140 - Confeção de vestuário interior 

14190 - Confeção de outros artigos e acessórios de vestuário 

14200 - Fabricação de artigos de peles com pelo 
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14310 - Fabricação de meias e similares de malha 

14390 - Fabricação de outro vestuário de malha 

 

1.2.1 A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – NÚMERO DE EMPRESAS E 

TRABALHADORES/AS 

 

A análise da estrutura empresarial da Indústria do Vestuário permite verificar que, em 

termos líquidos, o número de empresas aumentou entre 2012 e 2018 (quadro n.º 1). A 

indústria do Vestuário representava, em 2018, cerca de 52% das empresas das Indústrias 

Têxtil, Vestuário, Calçado e Curtumes (ITVCC). Os dados relativamente ao ano de 2020, 

ano em que os efeitos da Pandemia causada pelo Covid 19 atingiram Portugal, mostram 

um decréscimo no número de empresas da indústria do Vestuário, 12%, que acompanha 

a tendência das ITVCC, 11%. Não conseguimos apurar até que ponto esta situação se 

deve na totalidade ao impacto das medidas que tiveram que ser tomadas para controlar 

a pandemia 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 

causada pelo Covid 19. 

 
Quadro n.º 1 | Número Empresas entre 2012 e 2020 

Sectores 2012 2016 2018 2020 

Vestuário 3.931 4.167 4.002 3.536 

ITVCC 7.424 7.924 7.653 6.827 

 

Analisando a dimensão das empresas, verifica-se que cerca de 90% tem menos de 50 

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

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

grande maioria, micro e pequenas empresas. 

 
Quadro n.º 2 | Número de empresas do Vestuário, 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  

Sem 

Pessoas ao 

Serviço 

Total 

Geral 

N.º empresas em 2020 1.967 1.223 308 9 0 29 3.536 

Peso do escalão no total 55,6% 34,6% 8,7% 0,3% 0,0% 0,8% 100,0% 

 

Entre 2012 e 2018 existe um aumento do emprego na Indústria do Vestuário, que 

emprega cerca de 46% dos/as trabalhadores/as das ITVCC (quadro n.º 3). Durante este 

período de 6 anos criaram-se, em termos líquidos, mais 7.569 postos de trabalho na 

Indústria do Vestuário. Dos 79.420 trabalhadores/as, a esmagadora maioria (87%) são 

mulheres e cerca de 1.502 (13%) são homens. Mais recentemente, entre 2018 e 2020, a 

acompanhar a descida do número de empresas na Indústria do Vestuário, também se 
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verificou uma descida no número de trabalhadores/as das ITVCC (decréscimo de 18.487 

trabalhadores/as) e do número de trabalhadores/as da Indústria do Vestuário (menos 

9.433 trabalhadores/as). Apesar do decréscimo no número de trabalhadores/as, 

verificamos que o peso da Indústria do Vestuário no total das ITVCC se mantém, 

continuando a representar aproximadamente 46%. 

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

Ano 

Sectores 
2012 2016 2018 2020 

Vestuário 71.851 79.909 79.420 69.987 

ITVCC 153.279 171.200 170.798 152.311 

 

1.2.2 ANÁLISE GEOGRÁFICA DO EMPREGO E EMPRESAS DA INDÚSTRIA DO 

VESTUÁRIO 

 

A Indústria do Vestuário encontra-se fortemente implantada na zona Norte de Portugal. 

Cerca de 85,9% das empresas estão localizadas nos distritos de Braga e do Porto (quadro 

n.º 4). Quando comparado com 2018, o último ano de registo de aumento do número de 

empresas, verificamos que em 2020 houve uma perda significativa em quase todos os 

distritos do território nacional, com a exceção de Lisboa, Aveiro, Santarém e Setúbal onde 

se verifica um aumento do número de empresas. 
 

Quadro n.º 4 | Número de Empresas da Indústria do Vestuário 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 

Braga 2.264 56,6% 2.011 56,9% 

Porto 1.143 28,6% 1.027 29,0% 

Viana do castelo 133 3,3% 118 3,3% 

Lisboa 25 0,6% 94 2,7% 

Aveiro 42 1,0% 81 2,3% 

Santarém 19 0,5% 42 1,2% 

Coimbra 129 3,2% 32 0,9% 

Leiria 36 0,9% 29 0,8% 

Viseu 40 1,0% 24 0,7% 

Castelo branco 99 2,5% 23 0,7% 

Setúbal 17 0,4% 19 0,5% 

Guarda 23 0,6% 13 0,4% 

Faro 11 0,3% 9 0,3% 

Ilha da Madeira 8 0,2% 8 0,2% 

Vila real 5 0,1% 2 0,1% 

Bragança 2 0,0% 2 0,1% 

Portalegre 3 0,1% 1 0,0% 

Évora 2 0,0% 1 0,0% 

Beja 1 0,0% 0 0,0% 

Total 4.002 100,0% 3.536 100,0% 
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Assim, observa-se que no distrito de Braga se localizam 2.011 empresas, seguindo-se o 

distrito do Porto com 1.027 empresas e o distrito de Viana do Castelo com 118 empresas. 

Com 94 empresas, Lisboa surge agora como quarto distrito em termos do número de 

empresas do Vestuário. Coimbra que em 2018 era o 4º distrito com maior número de 

empresas, em 2020 era apenas o 7º distrito com maior número de empresas. 

 

No que respeita ao número de trabalhadores/as (quadro n.º 5), também aqui verificamos 

que na quase totalidade dos distritos, o número de trabalhadores/as diminui, com a 

exceção do distrito de Setúbal que verificou um ligeiro aumento no número de 

trabalhadores/as, de 110 passou para 166, e Faro que manteve o mesmo número, 33 

trabalhadores/as. 

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

Distrito 

2018 2020 

Pessoas ao serviço 

(n.º) 

Peso do distrito no 

total 

Pessoas ao serviço 

(n.º) 

Peso do distrito no 

total 

Braga 38.195 48,1% 34.370 49,1% 

Porto 29.352 37,0% 25.399 36,3% 

Viana do castelo 2.110 2,7% 1.889 2,7% 

Aveiro 1.716 2,2% 1.607 2,3% 

Castelo branco 1.878 2,4% 1.564 2,2% 

Coimbra 1.913 2,4% 1.527 2,2% 

Leiria 1.053 1,3% 1.037 1,5% 

Viseu 1.474 1,9% 1.002 1,4% 

Lisboa 714 0,9% 675 1,0% 

Guarda 465 0,6% 398 0,6% 

Santarém 347 0,4% 287 0,4% 

Setúbal 110 0,1% 166 0,2% 

Faro 33 0,0% 33 0,0% 

Ilha da Madeira 28 0,0% 22 0,0% 

Vila real 13 0,0% 5 0,0% 

Évora 7 0,0% 3 0,0% 

Bragança 3 0,0% 2 0,0% 

Portalegre 8 0,0% 1 0,0% 

Beja 1 0,0% 0 0,0% 

Total 79.420 100,0% 69.987 100,0% 

 

Quanto ao emprego, observa-se que Braga é o distrito que mais emprega na Indústria 

do Vestuário, 34.370 trabalhadores/as, seguindo-se o Porto com 25.399 

trabalhadores/as e o distrito de Viana do Castelo com 1.889 trabalhadores/as (quadro 

n.º 5). Os distritos de Braga e Porto juntos empregam 85,4% dos/as trabalhadores/as da 

Indústria do Vestuário. 
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1.2.3 CARATERIZAÇÃO DO EMPREGO DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO 

 

Quanto à idade dos/as trabalhadores/as, grande parte está situada na faixa etária dos 40-

49 anos, compreendendo 35,3% dos/as trabalhadores/as, logo seguida do grupo dos 50-

64 anos, que representa 32,4% dos/as trabalhadores/as do Vestuário (quadro n.º 6). 

 

Analisando a estrutura etária segundo o género, observa-se uma menor incidência de 

trabalho feminino nas faixas etárias mais jovens. Ao analisarmos a evolução do número 

de trabalhadores/as entre 2018 e 2020 por grupo etário, verificamos que no caso dos 

homens o número de trabalhadores com idade igual ou superior a 65 anos aumentou e 

no caso das mulheres este fenómeno verifica-se nos grupos etários entre os 50 e os 64 e 

com idade igual ou superior a 65 anos. 

 
Quadro n.º 6 | Estrutura etária das Pessoas ao Serviço na Indústria do Vestuário segundo o sexo 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 1.157 10,8% 826 8,7%  - 331  3.959 5,8% 2.652 4,4% - 1.307  

25-29 1.100 10,3% 996 10,4% - 104  4.806 7,0% 3.993 6,6% - 813  

30-39 2.190 20,5% 1.928 20,2% - 262  14.676 21,3% 11.685 19,3% - 2.991  

40-49 3.009 28,2% 2.604 27,3% - 405  26.189 38,1% 22.098 36,6% - 4.091  

50-64 3.003 28,1% 2.971 31,1% - 32  18.829 27,4% 19.718 32,6% + 889  

≥ 65 anos 191 1,8% 214 2,2% + 23  272 0,4% 302 0,5% + 30  

Ignorados 22 0,2% 0% 0% - 17 0,0% 0 0,0% - 

Total 10.672 100,0% 9.539 100,0% - 1.133 68.748 100,0% 60.448 100,0% - 8.300 

 

Observando os níveis de escolaridade dos/as trabalhadores/as ao serviço, constata-se 

que a esmagadora maioria dos/as trabalhadores/as detém o ensino básico (78,3%). Em 

menor percentagem, 16,8% detém o ensino secundário e apenas 3,8% dos trabalhadores 

ao serviço detém um diploma superior.  

 

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

Vestuário (quadro n.º 7), verificamos que a maioria dos/as trabalhadores/as, 78,3%, 

possui apenas o Ensino Básico e apenas 16,8% o Ensino Secundário. Ao analisarmos por 

género, verificamos que a tendência também não é diferente, o maior número, tanto de 

mulheres como homens, está concentrado no Ensino Básico, sendo que 59,6% dos 

homens que trabalham na Indústria do Vestuário possui o Ensino Básico e 29,7% possui 

o Ensino Secundário. No caso das mulheres esta diferença é maior, 81,3% das 

trabalhadoras da Indústria do Vestuário estão concentradas no Ensino Básico e apenas 

14,8% das trabalhadoras possui o Ensino Secundário. Ao avaliarmos os/as 

trabalhadores/as que possuem habilitações superiores, como Licenciatura, Mestrado e 

Doutoramento, também aqui se nota uma clara diferença entre homens e mulheres, 

8,6% dos homens que trabalham na Indústria do Vestuário possuem Licenciatura, 
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Mestrado ou Doutoramento, enquanto apenas 3,1% das mulheres possui o mesmo nível 

de habilitações. 

 
Quadro n.º 7 | Níveis de escolaridade das Pessoas ao Serviço nas Indústria do Vestuário por sexo (2020) 

Níveis de Escolaridade 

Pessoas ao Serviço 

Homens Mulheres Total 

N.º % N.º % N.º % 

< Ensino Básico 17 0,2% 227 0,4% 244 0,3% 

Ensino Básico 5.686 59,6% 49.121 81,3% 54.807 78,3% 

Ensino Secundário 2.836 29,7% 8.923 14,8% 11.759 16,8% 

Ensino Pós-Secundário 64 0,7% 146 0,2% 210 0,3% 

Bacharelato 106 1,1% 176 0,3% 282 0,4% 

Licenciatura, Mestrado, Doutoramento 825 8,6% 1.847 3,1% 2.672 3,8% 

Ignorados 5 0,1% 8 0,0% 13 0,0% 

Total 9.539 100,0% 60.448 100,0% 69.987 100,0% 

 

Observando os níveis de qualificação, constata-se que 62,7% do pessoal ao serviço no 

Vestuário são Profissionais Qualificados e apenas 2,1% são Profissionais Altamente 

Qualificados (quadro n.º 8). Os Quadros Superiores e Médios representam apenas 5,6% 

dos/as trabalhadores/as. 

 
Quadro n.º 8 | Níveis de qualificação das Pessoas ao Serviço nas Indústria do Vestuário por sexo (2020) 

Níveis de Qualificação 

Pessoas ao Serviço 

Homens Mulheres Total 

N.º % N.º % N.º % 

Quadros Superiores 1.432 15,0% 1.425 2,4% 2.857 4,1% 

Quadros Médios 403 4,2% 617 1,0% 1.020 1,5% 

Encarregados/as 861 9,0% 1.852 3,1% 2.713 3,9% 

Prof. Altamente Qualificados/as 445 4,7% 1.055 1,7% 1.500 2,1% 

Profissionais Qualificados/as 4.075 42,7% 39.826 65,9% 43.901 62,7% 

Profissionais Semiqualificados/as 1.573 16,5% 11.353 18,8% 12.926 18,5% 

Profissionais Não Qualificados/as 707 7,4% 4.142 6,9% 4.849 6,9% 

Estagiários/as, Praticantes e Aprendizes 43 0,5% 178 0,3% 221 0,3% 

Total 9.539 100,0% 60.448 100,0% 69.987 100,0% 

 

Analisando a questão por género verificamos que do total de homens, 15,0% pertencem 

a Quadros Superiores e 42,7% são Profissionais Qualificados. Face ao total de mulheres 

que trabalham no sector, verificamos que maioritariamente, 62,7 %, das mulheres são 

Profissionais Qualificadas e apenas 4,1% das mulheres encontram-se em Quadros 

Superiores. 

 

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

natureza do emprego. Observa-se a este nível que a maioria dos/as trabalhadores/as, 

79,1%, têm um contrato sem termo com a empresa (quadro n.º 9). 
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Quadro n.º 9 | Tipos de contrato dos/as trabalhadores/as por conta de outrem na Indústria do Vestuário por sexo 

(2020) 

Tipos de Contrato 

Pessoas ao Serviço 

Homens Mulheres Total 

N.º % N.º % N.º % 

Contrato a termo 1.625 19,3% 12.233 20,7% 13.858 20,5% 

Contrato sem termo 6.719 79,9% 46.655 78,9% 53.374 79,1% 

Não enquadrável 61 0,7% 217 0,4% 278 0,4% 

Total 8.405 100,0% 59.105 100,0% 67.510 100,0% 

 

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

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

desvantagem para as mulheres, das quais 20,7% possui um contrato a termo, enquanto 

no caso dos homens, 19,3% possui um contrato a termo. 

 

1.2.4 CARATERIZAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES NA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO 

 

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 

“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 do 

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 

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

determinado anualmente por legislação específica, ouvida na Comissão Permanente de 

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

 



 

 
20 

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, mais conhecida pelo salário mínimo nacional, 

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 Salário Mínimo Nacional (SMN) foi fixado, pela primeira vez, através do 

Decreto-Lei n.º 217/74, de 27 de Maio. Nos últimos anos, excluindo o período de 2011 a 

2014 onde se encontrou congelado, o SMN tem sido revisto anualmente, tendo sido 

marcado por importantes atualizações a partir de 2007. 

 

Nos salários fixados ou negociados enquadra-se o Salário Mínimo Nacional, 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. 

 

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. As Convenções Coletivas de Trabalho são um acordo celebrado 

entre associações de empregadores e de trabalhadores/as, com o objetivo principal de 

regular as relações de emprego e 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 2º do Código de trabalho, existem as seguintes 

modalidades ou tipos de convenções negociais: a) Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) – 

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

Coletivo de Trabalho – ACT, celebrado entre uma associação sindical e uma pluralidade 

de empregadores para diferentes empresas; e c) Acordo de Empresa – AE, celebrado 

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 
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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 mínimo de remuneração para os trabalhadores, as empresas estabelecem, 

em função das dinâmicas do mercado de trabalho e dos seus resultados económicos, 

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 Remuneração Média Mensal Ganho 

(RMMG).  

 

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. 

 

A diferença entre os salários praticados e os salários contratuais é denominada de 

almofada salarial (Portugal, 2006). Há alguma evidência de que a almofada salarial é mais 

relevante em sectores com baixos salários (Portugal, 2020).  

Recolhendo os dados estatísticos sectoriais relativamente às remunerações junto do GEP, 

procuramos avaliar a RMMB e RMMG nas ITVCC por atividade económica, quadro n.º 10. 

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

Atividade Económica 
Remuneração média mensal base Remuneração média mensal ganho 

2012 2016 2018 2019 2020 2012 2016 2018 2019 2020 

 
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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Indústria Têxtil 682,08 732,72 793,98 817,50 854,48 799,11 867,36 945,95 979,16 1015,82 

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 1056,34 1117,84 1146,77 

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.  

 

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 (cem exceção de 2019) são inferiores ao aumento percentual do 

SMN (quadro n.º 11). 

 
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% 

 

Podemos também comparar os salários praticados com os salários contratuais 

especificamente na Indústria do Vestuário, tendo por referência o CCT celebrado para a 

Indústria do Vestuário entre a FESETE e a ANIVEC (quadro n.º 12). 

 

 

 

 
Quadro n.º 12 | Comparação dos salários praticados com os salários contratuais na Indústria do Vestuário 

 2012 2016 2018 2019 2020 

Remuneração Média Mensal Ganho 658,90 € 709,27 € 781,42 € 818,64 € 848,80 € 

Remuneração Média Mensal Base 583,45 € 635,12 € 698,01 € 728,47 € 764,29 € 

Salário Médio Contratual 496,42 € 540,30 € 590,29 € 610,36 € 641,96 € 

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

 



 

 
23 

Observando o quadro acima, concluímos que o salário médio negociado em sede de 

contratação coletiva fica bem próximo do SMN, tendo-se verificado 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). Ou seja, a almofada salarial praticada no vestuário é significativa, na 

ordem dos 19%, e tem aumentado nos últimos anos. 

 
Quadro n.º 13 | Diferença face ao salário contratual na Indústria do Vestuário 

 2012 2016 2018 2019 2020 

Remuneração média mensal ganho 162,49 168,97 191,13 208,28 206,84 

Remuneração média mensal base 87,03 94,82 107,72 118,12 122,34 

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

Salário Mínimo Nacional -11,42 -10,30 -10,29 -10,36 -6,96 

 

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 a 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 geral-

mente 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 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 GPG for 

maior que zero, significa que as mulheres recebem, em média, menos que os homens, se 

o GPG for menor que zero, são os homens a receber, em média, menos que as mulheres, 

e quando o GPG é igual ou muito próximo de zero diz-se que existe igualdade salarial 

entre os homens e as mulheres (GEP, 2021). 

 
2 o GPG é calculado como 1- (Remuneração Média Mulheres / Remuneração Média Homens). 
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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 entre homens e mulheres (GPG) é 

de 19%. Se analisarmos os dados recolhidos por atividade económica, verificamos que o 

sector que mais contribui para esta diferença remuneratória, 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 
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% 
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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 Indústria 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/as 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 RMMB e 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 a 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 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 % 

No caso da Indústria do Vestuário, por ser um sector de predominância feminina, e face 

a esta primeira análise, podemos estar presentes a uma situação de discriminação do 

sector no seu todo. Vários autores justificam a discriminação pela tese da qualificação do 

trabalho, na qual se entende que as mulheres são menos remuneradas na medida em 

que ocupam postos de trabalho menos qualificados. No entanto, outros autores 

questionam este argumento, dado que importa “saber até que ponto as funções 
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ocupadas pelas mulheres são consideradas desqualificadas apenas pelo facto de serem 

ocupados por elas” (Phillips e Taylor, 1980 in Ferreira, 1999: 45). 

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

 
RMMB RMMG 

Homem Mulher 
Diferencial 

salarial 
Homem Mulher 

Diferencial 
salarial 

2012 817,15 547,76 33,0% 917,66 619,39 32,5% 

2016 865,73 598,81 30,8% 967,56 668,60 30,9% 

2018 939,94 657,32 30,1% 1.062,06 734,22 30,9% 

2019 972,37 686,47 29,4% 1.108,37 768,74 30,6% 

2020 1.014,00 721,42 28,9% 1.141,86 798,48 30,1% 

 

Concentrando a nossa análise na Indústria do Vestuário, verificamos que o diferencial 

salarial entre homens e mulheres observou uma ligeira redução entre 2012 e 2020 

(quadro n.º 16). Constatamos que as empresas remuneram as mulheres muito próximo 

do salário contratual. Quando consideramos a RMMG, esta fica abaixo da RMMB auferida 

pelos homens.  

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

 
Enquanto os salários dos homens se distanciam dos salários fixados e contratuais, os 

salários das mulheres praticados pelas empresas mantêm-se próximo e em linha com 

estes (gráfico n.º 1). 
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Quadro n.º 17 | Evolução do diferencial salarial entre homens e mulheres por Nível de Qualificação entre 2012 e 

2020 

 
2012 2016 2020 

Homem Mulher GPG Homem Mulher GPG Homem Mulher GPG 

Quadros superiores 1.873,14 1.533,31 18,1% 1.978,76 1.426,41 27,9% 2.296,51 1.682,26 26,7% 

Quadros médios 1.530,11 1.198,15 21,7% 1.592,69 1.320,46 17,1% 1.731,20 1.570,12 9,3% 

Encarregados, 
contramestres, mestres e 
chefes de equipa 

1.022,00 859,42 15,9% 1.103,28 937,69 15,0% 1.305,71 1.066,60 18,3% 

Profissionais altamente 
qualificados 

1.096,98 960,24 12,5% 1.129,26 1.087,23 3,7% 1.246,78 1.205,66 3,3% 

Profissionais qualificados 673,44 518,10 23,1% 732,83 567,49 22,6% 859,08 684,33 20,3% 

Profissionais 
semiqualificados 

572,98 505,57 11,8% 610,92 548,92 10,1% 738,38 660,51 10,5% 

Profissionais não 
qualificados 

541,13 500,56 7,5% 601,36 548,41 8,8% 735,89 658,11 10,6% 

Estagiários, praticantes e 
aprendizes 

535,75 526,89 1,7% 560,45 580,06 -3,5% 718,43 666,63 7,2% 

Total 817,15 547,76 33,0% 865,73 598,81 30,8% 1.014,00 721,42 28,9% 

 

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

Indústria do Vestuário (quadro n.º 17), verificamos que é nos níveis de qualificação 

superiores, com salários mais elevados, que se verifica o maior diferencial salarial. No 

nível de Quadros Superiores, o diferencial salarial era de 18% em 2012 e atinge quase 

27% em 2020. Destacam-se ainda os Profissionais Qualificados, com um diferencial de 

20%. 

 

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

dados estatísticos integrados no CCT negociado pela FESETE e a Associação de 

Empregadores – ANIVEC/ APIV para a Indústria do Vestuário. Considerando o CCT 

negociado pela FESETE e a Associação de Empregadores – ANIVEC/ APIV, este inclui 272 

categorias profissionais distribuídas em 14 grupos (Grupo I – Vestuário: A - Fabrico 

artesanal regional e de vestuário por medida; B - Fabrico de Vestuário em Série; C - 

Fabrico de peles; C1 - Fabrico de vestuário de peles de abafo; C2 - Fabrico de vestuário 

sem pelo, napas e sintéticos; D - Fabrico de flores; E - Fabrico de artigos desportivos e de 

campismo; F - Fabrico de chapéus de pano e de palha; G - Fabricação de outro vestuário 

de malhas, de meias similares de malha; Grupo II - Organização e planeamento; Grupo III 

- Serviço de portaria; Grupo IV – Metalúrgicos; Grupo V - Construção civil; Grupo VI – 

Eletricistas; Grupo VII – Transportes; Grupo VIII - Cantinas e refeitórios; Grupo IX – 

Fogueiros; Grupo X - Comércio, caixeiros e armazéns; Grupo XI - Serviços sociais na 

empresa; Grupo XII - Serviços de limpeza e jardinagem; Grupo XIII – Lavandarias; Grupo 

XIV - Trabalhadores administrativos) e em duas tabelas: a tabela das categorias 

profissionais de produção, apoio, manutenção, quadros intermédios e superiores e a 

tabela das categorias profissionais da área administrativa. A tabela associada à área de 

produção é composta por 249 categorias profissionais, distribuídas por 13 grupos de 
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subsectores e cada um deles dividido em 9 níveis salariais descendentes da letra A à letra 

I. Considerando os dados estatísticos fornecidos pelo GEP, verificamos que os dados 

recolhidos no relatório único ainda identificam trabalhadores/as abrangidos/as pelo CCT 

antigo referente à APIV (atualmente parte integrante do CCT ANIVEC/APIV). Para efeitos 

de análise integramos os dados por categorias referentes a ambos os contratos. Estes 

dados identificam 175 categorias profissionais em 2018 e 157 categorias profissionais em 

2020. 

 

Calculando os salários médios praticados para cada nível da tabela salarial entre homens 

e mulheres (gráfico n.º 2), concluímos que existem diferenças significativas entre os 

valores médios praticados pelas empresas e os valores das tabelas salariais, sendo que as 

empresas remuneraram os seus trabalhadores acima dos valores das tabelas salariais, 

optando ainda por remunerar bem melhor as categorias profissionais superiores.  

 
Gráfico n.º 2| Salários Médios Contratuais e Salários Médios Praticados por nível salarial 

  
 

Saliente-se que, em termos médios, as empresas remuneram melhor os trabalhadores 

da categoria F, de predominância masculina, relativamente à categoria E. 

 

Entre 2018 e 2020 as empresas aumentaram os salários acima da tabela do contrato, 

com exceção dos níveis salariais inferiores, onde prevaleceu o aumento pela via da 
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atualização do SMN. Em geral, as mulheres tiveram aumentos superiores, reduzindo o 

diferencial salarial entre homens e mulheres (quadro n.º 18).  

 
Quadro n.º 18 | Aumento salarial entre 2018 e 2020 por género 

Nível 
Predominância 

feminina 

Aumento salarial entre 2018 e 2020 GPG 

Tabela Mulheres Homens 2018 2020 

A 75% 2,2% 7,5% 6,9% 21% 20% 

B 67% 2,5% 16,3% 10,2% 18% 14% 

C 74% 2,7% 4,4% 11,4% 2% 8% 

D 49% 3,1% 6,8% 5,4% 5% 4% 

F 41% 3,2% 5,0% 9,7% 0% 4% 

E 66% 7,6% 13,2% 8,1% 5% 0% 

H 88% 8,7% 9,5% 6,1% 10% 7% 

G 95% 9,1% 9,1% 12,1% 9% 12% 

I 96% 9,5% 9,5% 9,1% 4% 4% 

 

No entanto, embora se assista à redução diferencial salarial entre homens e mulheres, 

verificamos que este é maior nos níveis de categorias profissionais onde a predominância 

feminina é maior.  

 

Analisando a almofada salarial por nível salarial (quadro n.º 19), esta também nos 

demonstra a discriminação salarial de género. De facto, a almofada salarial atinge 50% 

nos primeiros níveis da tabela no caso das mulheres e é muito inferior nas categorias de 

nível salarial inferior. Nos homens, a almofada salarial é bem superior, atingindo quase 

90% no nível salarial superior. 

 

Um dos indicadores utilizados para medir a desigualdade do rendimento do trabalho é o 

leque salarial (quadro n.º 19), que traduz a amplitude de variação dos salários. Quanto 

maior a amplitude do leque salarial, maior será a desigualdade. O leque salarial é definido 

pela relação entre o salário máximo e o salário mínimo (FESETE, 2010). No caso do 

vestuário, em 2020, tabela salarial contratual determina um leque salarial, entre os nove 

níveis, de 1,47, enquanto a tabela salarial efetiva média aponta para um leque salarial de 

2,32. 

 

Isto significa que na realidade o leque salarial é muito mais aberto do que a contratação 

coletiva propõe. Observando a diferença entre o leque salarial das mulheres e dos 

homens, constatamos que este é superior nos homens. 
Quadro n.º 19 | Almofada e Leque Salarial na Indústria do Vestuário em 2020 

Nível salarial 

2020 Almofada Salarial 

Salário Contratual 
Salários Médios 

Praticados - 
Mulheres 

Salários Médios 
Praticados - 

Homens 
Mulheres Homens 

A 931,00 € 1.406,88 € 1.763,07 € 51% 89% 
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B 829,00 € 1.242,64 € 1.437,16 € 50% 73% 

C 751,00 € 1.128,65 € 1.223,25 € 50% 63% 

D 675,00 € 932,42 € 967,58 € 38% 43% 

E 642,00 € 800,21 € 835,35 € 25% 30% 

F 635,00 € 885,60 € 889,67 € 39% 40% 

G 635,00 € 661,70 € 714,09 € 4% 12% 

H 635,00 € 647,11 € 732,11 € 2% 15% 

I 635,00 € 644,74 € 672,23 € 2% 6% 

Leque salarial 1,47 2,18 2,62 - - 
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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 ANIVEC-APIV 
 

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 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 os atributos 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 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. 
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Assim, os sistemas de avaliação das funções devem basear-se em critérios objetivos, 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 

 

As categorias profissionais alvo do presente estudo incorporam os IRCTs negociados 

entre a FESETE e a ANIVEC/APIV, cujo último texto consolidado em CCT foi publicado no 

Boletim de Trabalho e Emprego (BTE) n.º 47 de 22/12/2021 e última revisão parcial 

publicada no BTE n.º 24 de 29/06/2022. Na sua cláusula primeira, o CCT define: como 

área de aplicação todo o território nacional e no âmbito, obriga todas as empresas que 

exerçam qualquer das atividades representadas pela ANIVEC/APIV e os/as 
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trabalhadores/as do seu serviço representados/as pela FESETE; ainda no seu âmbito, o 

CCT estabelece que as partes outorgantes obrigam-se a requerer ao ministro da área 

laboral uma Portaria de Extensão do CCT a todas as empresas não filiadas na ANIVEC/APIV 

e a todos/as os/as trabalhadores/as não filiados/as nos sindicatos representados pela 

FESETE, cujo último texto da Portaria de Extensão n.º 331/2019 foi publicada no Diário 

da República, primeira série, número 183, dia 24 de Setembro de 2019. Apesar de 

solicitadas as Portarias de Extensão dos CCTs negociados em 2021 e 2022, o Ministério 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através da DGERT – Direção Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho, ainda não procedeu às respetivas emissões das 

Portarias de Extensão requeridas pelas partes outorgantes dos CCTs negociados em 2021 

e 2022. 

 

Como complemento de informação, existe neste sector outro IRCT negociado entre a 

ANIVEC/APIV e o SINDEQ – Sindicato das Indústrias e Afins, com CCT – texto consolidado 

publicado no BTE n.º 46 de 15/12/2021 e última revisão parcial do CCT publicada no BTE 

n.º 23 e 22 de Junho de 2022. Este CCT, que resulta de outra mesa de negociação, em 

todos os seus capítulos e conteúdos das normas plasmados no CCT é análogo ao CCT 

negociado entre a FESETE e a ANIVEC/APIV, que serve de âncora ao presente estudo. 

 

Registamos ainda que pela informação disponibilizada pelo GEP a existência de outros 

IRCTs aplicados à Indústria do Vestuário, que não foram alvo de estudo e avaliação neste 

trabalho: CCT ATP-FESETE com última revisão em 2008; CCT APICCAPS-COFESINT com 

revisão em 2019; extensão do CCT da FESETE-AIC em 2021; extensão do CCT APICCAPS-

FESETE em 2022; extensão ATP-SINDEQ publicado em 2008 (já caducado); extensão ATP-

FESETE publicado em 2008 (já caducado). 

 

Um outro esclarecimento necessário prende-se com os dados estatísticos 

disponibilizados pelo GEP, onde é referido, por lapso, que a cerca de 6.000 

trabalhadores/as é aplicado o CCT negociado entre a APIV e a FESETE. No período 

temporal anterior a 2003 existiam duas associações patronais a representar as empresas 

deste sector, a ANIVEC, com sede no Porto, e a APIV, com sede em Lisboa, as quais 

negociavam de forma autónoma os CCTs com as organizações sindicais. Por escritura 

lavrada em 24 de Janeiro de 2003, as duas associações de empregadores optaram por 

uma fusão por incorporação da APIV na ANIVEC, passando a uma única associação de 

empregadores designada por ANIVEC/APIV, conforme estatutos publicados no BTE, 

primeira série, número 9 de 8 de Março de 2005. Assim, desde 2003 os CCTs negociados 

pela ANIVEC/APIV estendidos por Portarias de Extensão aplicam-se a todo o universo de 

empresas deste sector ao nível nacional, exceto aos Açores e à Madeira.  
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Para que esses dados não fossem excluídos, por uma má classificação por parte das 

empresas, agregamos os dados que estão sob o registo do CCT FESETE APIV com os dados 

referentes ao CCT FESETE-ANIVEC-APIV.  

 

O CCT negociado entre a FESETE e a ANIVEC/APIV incorpora: 249 categorias profissionais 

e respetivas definições de funções das áreas da produção, manutenção, apoio, quadros 

intermédios e superiores; 23 categorias profissionais e respetivas definições de funções 

da área administrativa. O conjunto das 272 categorias profissionais está organizado em 

duas grelhas: a grelha das categorias profissionais de produção, apoio, manutenção, 

quadros intermédios e superiores, é composta por 9 níveis salariais descendentes da letra 

A à letra I; a grelha das categorias profissionais da área administrativa é composta por 8 

níveis salariais descendentes da letra A à letra H. 

 

Assim, para o presente estudo, selecionamos as Categorias profissionais do CCT 

estabelecido entre a ANIVEC-APIV e a FESETE, para a Indústria do Vestuário, cujo último 

texto consolidado do CCT foi publicado no BTE n.º 47 de 22/12/2021 e última revisão 

parcial publicada no BTE n.º 24 de 29/06/2022. 

 

Do CCT negociado e com republicação integral em 2018, BTE n.º 32 de 29/08/2018, 

procuramos selecionar as categorias profissionais que pertencem em exclusivo à área da 

produção, mais especificamente as que correspondem ao Grupo I – Vestuário, Subgrupo 

B - Fabrico de Vestuário em Série, Grupo II – Organização e Planeamento, Grupo IV – 

Metalúrgicos e Grupo X, Subgrupo A - Comércio, caixeiros e armazéns. 

 

Desta análise identificamos 40 categorias das quais, 33 pertencem ao grupo I-B, 4 

pertencem ao grupo II, 2 pertencem ao grupo IV e 2 pertencem ao Grupo X-A (quadro n.º 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro n.º 20 | Listagem das categorias Profissionais, CCT Vestuário, área da produção – Grupo I, Subgrupo B, Grupo 

2, Grupo 4 e Grupo 10, Subgrupo A 

Grupo Nivel Designação 

I-B A 
Chefe de produção e ou qualidade e ou técnico/a de confeção 

Desenhador/a-criador/a de moda («designer») 
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Grupo Nivel Designação 

Fabrico de 

Vestuário em 

Série 

B Adjunto/a do/a chefe de produção 

C 
Chefe de secção (encarregado/a) 

Modelista 

D Chefe de linha ou grupo 

E 

Adjunto/a de modelista  

Desenhador/a de execução 

Monitor/a 

F 

Cortador/a e ou estendedor/a de tecidos 

Oficial 

Revisor/a e ou controlador/a de qualidade 

Riscador/a 

G 

Adjunto/a de cortador/a 

Costureiro/a qualificado/a (Vestuário em Série) 

Engomador/eira ou brunidor/eira 

Prenseiro/a 

Registador/a de produção 

H 

Ajudante de corte 

Bordador/eira especializado/a 

Cerzidor/eira 

Colador/a 

Costureiro/a especializado/a 

Distribuidor/a de trabalho 

Revistador/eira 

Termocolador/a  

Tricotador/a especializado/a 

I 

Acabador/a 

Bordador/eira 

Costureiro/a 

Enchedor/a de bonecos 

Preparador/a 

Tricotador/a 

II 

Organização e 

Planeamento 

C 
Agente de planeamento 

Agente de tempos e métodos 

F 
Cronometrista 

Planeador/a 

IV 

Metalúrgicos 

D Afinador/a de máquinas de costura 1º 

E Afinador/a de máquinas de costura 2º 

X–A 

Comércio, 

caixeiros e 

armazéns 

C Encarregado/a de armazém 

D Chefe de secção 

 

Com base nas categorias profissionais selecionadas, procedemos à análise estatística 

destas com base nos dados recolhidos pelo GEP da DGERT, através da ferramenta 

Relatório Único que recolhe informação da atividade social das empresas com 

Trabalhadores/as por Conta de Outrem (TCO), ver quadro n.º 21. Verificamos que entre 
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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 de 

Costureiro/a (34,3%), Costureiro/a Especializado (23,1%), Engomador/eira ou 

Brunidor/eira (5,9%), Preparador/a (4,8%) e Revistadeira (4,5%). 

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

 Categoria Profissional Grupo 
Nível 

Salarial 

2018 2020 

Diferença 

(%) TCO 

(n.º) 

Representa

tividade 

(%) 

TCO 

(n.º) 

Representa

tividade 

(%) 

1 

CHEFE DE PRODUÇÃO E OU 

QUALIDADE E OU TÉCNICO/A 

DE CONFECÇÃO 

I-B A 138 0,55% 123 0,60% - 12,2% 

2 
DESENHADOR/A-CRIADOR/A 

DE MODA («DESIGNER») 
I-B A 168 0,67% 178 0,80% + 5,6% 

3 
ADJUNTO/A DO/A CHEFE DE 

PRODUÇÃO 
I-B B 27 0,11% 20 0,10% - 35,0% 

4 AGENTE DE PLANEAMENTO II C 90 0,36% 117 0,50% + 23,1% 

5 
AGENTE DE TEMPOS E 

MÉTODOS 
II C 28 0,11% 20 0,10% - 40,0% 

6 
CHEFE DE SECÇÃO 

(ENCARREGADO) 
I-B C 95 0,38% 89 0,40% - 6,7% 

7 
ENCARREGADO/A DE 

ARMAZÉM 
X-A C 75 0,30% 78 0,40% + 3,8% 

8 MODELISTA I-B C 336 1,34% 321 1,40% - 4,7% 

9 
AFINADOR/A DE MÁQUINAS 

DE 1º 
IV D 94 0,38% 94 0,40% 0,0% 

10 CHEFE DE LINHA OU GRUPO I-B D 336 1,34% 316 1,40% - 6,3% 

11 CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) X-A D 288 1,15% 269 1,20% - 7,1% 

12 ADJUNTO/A DE MODELISTA I-B E 91 0,36% 84 0,40% - 8,3% 

13 
AFINADOR/A DE MÁQUINAS 

DE 2º 
IV E 39 0,16% 37 0,20% - 5,4% 

14 DESENHADOR/A DE EXECUÇÃO I-B E 55 0,22% 74 0,30% + 25,7% 

15 MONITOR/A I-B E 5 0,02% 5 0,00% 0,0% 

16 PLANEADOR/A II E 92 0,37% 100 0,40% + 8,0% 

17 
CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE TECIDOS 
I-B F 330 1,32% 296 1,30% - 11,5% 

18 CRONOMETRISTA II F 10 0,04% 8 0,00% - 25,0% 

19 OFICIAL I-B F 32 0,13% 27 0,10% - 18,5% 

20 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 

I-B F 234 0,94% 253 1,10% 7,5% 

21 RISCADOR/A I-B F 47 0,19% 45 0,20% - 4,4% 

22 ADJUNTO/A DE CORTADOR/A I-B G 84 0,34% 52 0,20% - 61,5% 

23 

COSTUREIRO/A 

QUALIFICADO/A (VESTUÁRIO 

EM SÉRIE) 

I-B G 1.040 4,16% 994 4,50% - 4,6% 

24 
ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
I-B G 1.401 5,60% 1.309 5,90% - 7,0% 

25 PRENSEIRO/A I-B G 284 1,14% 246 1,10% - 15,4% 

26 REGISTADOR/A DE PRODUÇÃO I-B G 237 0,95% 221 1,00% - 7,2% 
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 Categoria Profissional Grupo 
Nível 

Salarial 

2018 2020 

Diferença 

(%) TCO 

(n.º) 

Representa

tividade 

(%) 

TCO 

(n.º) 

Representa

tividade 

(%) 

27 AJUDANTE DE CORTE I-B H 489 1,96% 419 1,90% - 16,7% 

28 
BORDADOR/EIRA 

ESPECIALIZADO/A 
I-B H 30 0,12% 15 0,10% - 50,0% 

29 CERZIDOR/EIRA I-B H 33 0,13% 41 0,20% + 19,5% 

30 COLADOR/A I-B H 35 0,14% 42 0,20% + 16,7% 

31 
COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 
I-B H 5.598 22,39% 5.149 23,10% - 8,7% 

32 
DISTRIBUIDOR/A DE 

TRABALHO 
I-B H 287 1,15% 233 1,00% - 23,2% 

33 REVISTADOR/EIRA I-B H 1.151 4,60% 1.002 4,50% - 14,9% 

34 TERMOCOLADOR/A I-B H 163 0,65% 161 0,70% - 1,2% 

35 ACABADOR/A I-B I 1.048 4,19% 994 4,50% - 5,4% 

36 BORDADOR(EIRA) I-B I 58 0,23% 61 0,30% + 4,9% 

37 COSTUREIRO/A I-B I 9.169 36,67% 7.650 34,30% - 19,9% 

38 ENCHEDOR/A DE BONECAS I-B I 1 0,00% - 0,00% - 

39 PREPARADOR/A I-B I 1.264 5,06% 1.065 4,80% - 18,7% 

40 TRICOTADOR/A I-B I 20 0,08% 63 0,30% + 68,3% 

 TOTAL - - 25.002 100% 22.271 100% - 12,3% 

 

Dos dados recolhidos, registamos que a categoria profissional de Costureiro/a 

Qualificado/a pertencente aos subgrupos I-A Fabrico artesanal regional e de vestuário 

por medida e I-E Fabrico de artigos desportivos e de campismo, que não entra na nossa 

amostra porque não faz parte das categorias da área da produção de vestuário em Série, 

tem registados/as 4.458 trabalhadores/as. Sendo sectores de atividade que não agregam 

a si as grandes empresas do sector, numa primeira análise, chamou a nossa atenção o 

número de trabalhadores/as registados/as com esta categoria profissional. É um fator de 

reflexão para as comissões negociadoras do CCT avaliarem se as empresas estão a 

classificar correctamente os/as trabalhadores/as e se alguns/mas destes/as 

trabalhadores/as não pertencerão à categoria profissional de Costureiro/a Qualifiado/a 

(Vestuário em Série). 

 

Registamos também que dos dados recolhidos não há registo de dados quantitativos 

relativamente à categoria profissional Tricotador/a Especializado/a.  

 

As categorias selecionadas, referentes à área da produção, representam 

aproximadamente 31,48% do universo dos/as trabalhadores/as afectos/as a Indústria do 

Vestuário ao nível nacional; e aproximadamente 63% dos/as trabalhadores/as das 

categorias selecionadas estão concentrados em 3 categorias: Costureiro/a Qualificado/a 

(Vestuário em Série); Costureiro/a Especializado/a; e Costureiro/a. A categoria 

profissional de Costureiro/a só por si representa aproximadamente 36% das categorias 

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

com a exceção de algumas categorias, como o/a Adjunto/a do/a Chefe de Produção, 

Agente de Tempos e Métodos, Desenhador/a de Execução, Monitor/a e Cronometrista, 

a tendência foi de um aumento, mesmo que residual, das remunerações. A categoria 

profissional que registou o maior aumento foi o/a Riscador/a, com 16% na RMMB e 18,5% 

na RMMG. No caso das categorias com maior representatividade, Costureiro/a, 

Costureiro/a Especializado, Engomador/eira ou Brunidor/eira, Preparador/a e 

Revistador/eira, verificamos que todas elas tiveram um aumento na casa dos 8% se 

tivermos em conta a RMMB e na RMMG um aumento entre os 6% e os 7%. No caso do/a 

Chefe de Secção (Armazém) verificamos que apenas regista uma diminuição da RMMG 

quando comparado com 2018. Neste caso verificamos que no caso da RMMB entre 2018 

e 2020 teve um ligeiro aumento de 1,9%.  

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

 Categoria Profissional Grupo 
Nível 

Salarial 

RMMB RMMG 

2018 2020 
Diferença 

(%) 
2018 2020 

Diferença 

(%) 

1 

CHEFE DE PRODUÇÃO E OU 

QUALIDADE E OU TÉCNICO/A 

DE CONFECÇÃO 

I-B A 1.656,87 € 1.704,80 € + 2,8% 1.763,03 € 1.803,12 € + 2,2% 

2 
DESENHADOR/A-CRIADOR/A 

DE MODA («DESIGNER») 
I-B A 1.203,99 € 1.357,91 € + 11,3% 1.344,13 € 1.518,63 € + 11,5% 

3 
ADJUNTO/A DO/A CHEFE DE 

PRODUÇÃO 
I-B B 1.100,15 € 1.023,27 € - 7,5% 1.207,91 € 1.152,07 € - 4,8% 

4 AGENTE DE PLANEAMENTO II C 1.343,62 € 1.376,46 € + 2,4% 1.457,50 € 1.553,31 € + 6,2% 

5 
AGENTE DE TEMPOS E 

MÉTODOS 
II C 1.109,04 € 1.105,30 € - 0,3% 1.215,41 € 1.200,10 € - 1,3% 

6 
CHEFE DE SECÇÃO 

(ENCARREGADO) 
I-B C 1.020,71 € 1.127,46 € + 9,5% 1.130,91 € 1.231,40 € + 8,2% 

7 
ENCARREGADO/A DE 

ARMAZÉM 
X-A C 851,95 € 953,61 € + 10,7% 938,06 € 1.085,56 € + 13,6% 

8 MODELISTA I-B C 1.198,82 € 1.230,70 € + 2,6% 1.310,56 € 1.339,91 € + 2,2% 

9 
AFINADOR/A DE MÁQUINAS 

DE 1º 
IV D 1.110,83 € 1.259,03 € + 11,8% 1.249,27 € 1.402,12 € + 10,9% 

10 CHEFE DE LINHA OU GRUPO I-B D 879,54 € 912,69 € + 3,6% 995,41 € 1.005,50 € + 1,0% 

11 CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) X-A D 1.072,02 € 1.092,47 € + 1,9% 1.217,55 € 1.206,22 € - 0,9% 

12 ADJUNTO/A DE MODELISTA I-B E 804,73 € 890,71 € + 9,7% 885,39 € 964,83 € + 8,2% 

13 
AFINADOR/A DE MÁQUINAS 

DE 2º 
IV E 1.024,87 € 1.038,55 € + 1,3% 1.154,84 € 1.122,57 € - 2,9% 

14 DESENHADOR/A DE EXECUÇÃO I-B E 864,13 € 841,80 € - 2,7% 961,67 € 956,78 € - 0,5% 

15 MONITOR/A I-B E 783,75 € 767,00 € - 2,2% 991,24 € 889,10 € - 11,5% 

16 PLANEADOR/A II E 989,53 € 1.094,78 € + 9,6% 1.124,32 € 1.181,59 € + 4,8% 

17 
CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE TECIDOS 
I-B F 636,27 € 680,30 € + 6,5% 723,29 € 763,32 € + 5,2% 

18 CRONOMETRISTA II F 930,29 € 850,00 € - 9,4% 1.061,38 € 925,76 € - 14,6% 

19 OFICIAL I-B F 648,66 € 675,33 € + 3,9% 780,98 € 820,89 € + 4,9% 
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 Categoria Profissional Grupo 
Nível 

Salarial 

RMMB RMMG 

2018 2020 
Diferença 

(%) 
2018 2020 

Diferença 

(%) 

20 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 

I-B F 1.066,57 € 1.122,71 € + 5,0% 1.198,91 € 1.238,25 € + 3,2% 

21 RISCADOR/A I-B F 688,39 € 821,93 € + 16,2% 768,37 € 942,68 € + 18,5% 

22 ADJUNTO/A DE CORTADOR/A I-B G 606,83 € 657,21 € + 7,7% 678,39 € 718,83 € + 5,6% 

23 

COSTUREIRO/A 

QUALIFICADO/A (VESTUÁRIO 

EM SÉRIE) 

I-B G 589,26 € 644,52 € + 8,6% 651,66 € 704,80 € + 7,5% 

24 
ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
I-B G 591,50 € 642,59 € + 8,0% 661,73 € 711,71 € + 7,0% 

25 PRENSEIRO/A I-B G 589,01 € 642,16 € + 8,3% 651,21 € 699,07 € + 6,8% 

26 REGISTADOR/A DE PRODUÇÃO I-B G 833,34 € 938,85 € + 11,2% 937,68 € 1.049,87 € + 10,7% 

27 AJUDANTE DE CORTE I-B H 597,95 € 651,24 € + 8,2% 678,06 € 731,91 € + 7,4% 

28 
BORDADOR/EIRA 

ESPECIALIZADO/A 
I-B H 616,58 € 642,00 € + 4,0% 702,44 € 747,31 € + 6,0% 

29 CERZIDOR/EIRA I-B H 585,20 € 640,33 € + 8,6% 647,10 € 698,39 € + 7,3% 

30 COLADOR/A I-B H 587,34 € 654,09 € + 10,2% 677,59 € 735,31 € + 7,8% 

31 
COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 
I-B H 591,40 € 643,88 € + 8,2% 659,63 € 708,74 € + 6,9% 

32 
DISTRIBUIDOR/A DE 

TRABALHO 
I-B H 606,04 € 665,15 € + 8,9% 683,80 € 737,84 € + 7,3% 

33 REVISTADOR/EIRA I-B H 588,52 € 642,46 € + 8,4% 656,41 € 709,73 € + 7,5% 

34 TERMOCOLADOR/A I-B H 589,43 € 640,23 € + 7,9% 672,56 € 726,66 € + 7,4% 

35 ACABADOR/A I-B I 588,94 € 642,99 € + 8,4% 663,99 € 712,70 € + 6,8% 

36 BORDADOR(EIRA) I-B I 626,99 € 675,34 € + 7,2% 699,44 € 754,13 € + 7,3% 

37 COSTUREIRO/A I-B I 589,08 € 645,81 € + 8,8% 655,51 € 713,87 € + 8,2% 

38 ENCHEDOR/A DE BONECAS I-B I 1.200,00 € -  - 1.340,13 € -  - 

39 PREPARADOR/A I-B I 591,32 € 647,32 € + 8,7% 663,02 € 710,15 € + 6,6% 

40 TRICOTADOR/A I-B I 601,88 € 653,69 € + 7,9% 742,96 € 907,14 € + 18,1% 

 TOTAL - - 637,72 € 698,12 € + 8,7 711,43 € 771,22 € + 7,8 

 

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, apesar de não ter havido 

acordo para atualização salarial nesse ano. Para uma melhor perceção 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 tabela em vigor no ano de 2020 

(quadro n.º 23). 

 

No ano de 2020, por força de não ter existido acordo, manteve-se em vigor a tabela 

salarial negociada em 2019, mas por força do aumento do salário mínimo em 2020 para 

635,00€, as categorias profissionais posicionadas no nível salarial F, G, H e I, que em 2020 
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tinham salários abaixo dos 635,00 €, viram o seu salário contratual ser absorvido pelo 

aumento do salário mínimo.  

 
Quadro n.º 23 | Relação entre a RMMB e as tabelas salariais negociadas em 2018 e 2020 

Nível 

Salarial 
Grupo Categoria Profissional 

RMMB 

(2018) 

Tabela 

Salarial 

(2018) 

RMMB 

(2020) 

Tabela 

Salarial 

(2020) 

A 

I-B 
Chefe de produção e ou qualidade e 

ou técnico/a de confeção 
1.627,83 € 

911,00 € 

1.704,80 € 

931,00 € 

I-B 
Desenhador/a-criador/a de moda 

(«designer») 
1.188,52 € 1.357,91 € 

B I-B Adjunto/a do/a chefe de produção 1.147,79 € 809,00 € 1.023,27 € 829,00 € 

C 

II Agente de planeamento 1.300,28 € 

731,00 € 

1.376,46 € 

751,00 € 

II Agente de tempos e métodos 1.155,31 € 1.105,30 € 

I-B Chefe de secção (encarregado) 987,76 € 1.127,46 € 

X-A Encarregado/a de armazém 804,77 € 953,61 € 

I-B Modelista 1.162,92 € 1.230,70 € 

D 

IV Afinador/a de máquinas de 1º 916,28 € 

655,00 € 

1.259,03 € 

675,00 € I-B Chefe de linha ou grupo 854,01 € 912,69 € 

X-A Chefe de secção 1.054,97 € 1.092,47 € 

E 

I-B Adjunto/a de modelista 878,52 € 

622,00 € 

890,71 € 

642,00 € 

IV Afinador/a de máquinas de 2º 991,07 € 1.038,55 € 

I-B Desenhador/a de execução 870,95 € 841,80 € 

I-B Monitor/a 769,17 € 767,00 € 

II Planeador/a 999,08 € 1.094,78 € 

F 

I-B 
Cortador/a e ou estendedor/a de 

tecidos 
652,66 € 

590,00 € 

680,30 € 

635,00 € 

II Cronometrista 826,00 € 850,00 € 

I-B Oficial 647,21 € 675,33 € 

I-B 
Revisor/a e ou Controlador de 

Qualidade 
1.074,32 € 1.122,71 € 

I-B Riscador/a 705,76 € 821,93 € 

G 

I-B Adjunto/a de cortador/a 601,70 € 

584,00 € 

657,21 € 

635,00 € 

I-B 
Costureiro/a qualificado/a (Vestuário 

em Série) 
594,61 € 644,52 € 

I-B Engomador/eira ou brunidor/eira 621,42 € 642,59 € 

I-B Prenseiro/a 602,72 € 642,16 € 

I-B Registador/a de produção 876,90 € 938,85 € 

H 

I-B Ajudante de corte 597,88 € 

582,00 € 

651,24 € 

635,00 € 

I-B Bordador/eira especializado/a 708,25 € 642,00 € 

I-B Cerzidor/eira 589,88 € 640,33 € 

I-B Colador/a 582,18 € 654,09 € 

I-B Costureiro/a especializado/a 639,70 € 643,88 € 

I-B Distribuidor/a de trabalho 630,61 € 665,15 € 

I-B Revistador/eira 592,08 € 642,46 € 

I-B Termocolador/a 590,79 € 640,23 € 

I-B Tricotador/a especializado/a - € - € 

I 
I-B Acabador 611,02 € 

580,00 € 
642,99 € 

635,00 € 
I-B Bordador(eira) 635,31 € 675,34 € 
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Nível 

Salarial 
Grupo Categoria Profissional 

RMMB 

(2018) 

Tabela 

Salarial 

(2018) 

RMMB 

(2020) 

Tabela 

Salarial 

(2020) 

I-B Costureiro/a 606,00 € 645,81 € 

I-B Enchedor/a de bonecas 1.200,00 € - € 

I-B Preparador/a 592,04 € 647,32 € 

I-B Tricotador/a 601,88 € 653,69 € 

 

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

2020, verificamos que em todas as categorias, a RMMB é superior ao definido pela tabela 

salarial. 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, a exemplo do/a Afinador/a de Máquinas 

de 1ª (Grupo D) que em 2020 apresenta uma RMMB superior em comparação com o/a 

Adjunto/a do/a Chefe de Produção (Grupo B) ou também em 2020, o/a Revisor/a e ou 

Controlador/a de Qualidade (Grupo F) que apresenta uma RMMB superior à categoria de 

Adjunto/a do/a Chefe de Produção posicionada no grupo B. 

 

2.2.2 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DE AVALIAÇÃO 

 

Como critério de representatividade da categoria profissional 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 no presente 

estudo deveria representar pelo menos 0,9 % do total dos/as trabalhadores/as 

abrangidos pelo CCT para a Indústria do Vestuário área da produção – Grupo I – 

Vestuário, Subgrupo B - Fabrico de Vestuário em Série, Grupo II – Organização e 

Planeamento, Grupo IV – Metalúrgicos e Grupo X, Subgrupo A - Comércio, Caixeiros e 

Armazéns. 

 

Ao analisar o CCT, com revisão em 2018, constatamos que algumas categorias constantes 

nos grupos e subgrupos selecionados para a realização do presente estudo estão também 

presentes noutros subgrupos do contrato, de acordo com o quadro n.º 24. 

 

 

 

 
Legenda do quadro n.º 24 

Subgrupo Designação 

I-B Fabrico de vestuário em série 

I-C1 Fabrico de vestuário de peles de abafo 

I-C2 Fabrico de vestuário sem pêlo, napas e sintéticos 
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I-D Fabrico de flores 

I-E Fabrico de artigos desportivos e de campismo 

I-F Fabrico de chapéus de pano e de palha 

II Organização e Planeamento 

IV Metalúrgicos 

X-A Comércio, caixeiros e armazéns 

 
Quadro n.º 24 | Relação das categorias selecionadas com os restantes subgrupos do CCT 

Designação Presente no(s) subgrupo(s) 

Chefe de produção e ou qualidade e ou técnico/a de confeção I-B e I-C2 

Desenhador/a-criador/a de moda («designer») I-B, I-C1 e 1-C2 

Adjunto/a do/a chefe de produção I-B, I-C2 e 1-C1 

Chefe de secção (encarregado/a) I-B, I-C2, I-D e I-E 

Modelista I-B e I-C2 

Chefe de linha ou grupo I-B e I-C2 

Desenhador/a de execução I-B 

Monitor/a I-B e I-C2 

Adjunto/a de modelista I-C1 e I-C2 

Cortador/a e ou estendedor/a de tecidos I-B 

Oficial I-B e I-C2 

Revisor/a e ou controlador/a de qualidade I-B e I-C2 

Riscador/a I-B e I-C2 

Adjunto/a de cortador/a I-B e I-C2 

Costureira/o qualificada/o (vestuário em série) I-B, I-C2 e I-E 

Engomador/eira ou brunidor/eira I-B e I-C2 

Prenseiro/a I-B e I-C2 

Registador/a de produção I-B e I-C2 

Ajudante de corte I-B e I-C2 

Bordador/eira especializado/a I-A, I-B e I-C2 

Cerzidor/eira I-B e I-C2 

Colador/a I-B, I-C2 e I-E 

Costureiro/a especializado/a I-B, I-C1, I-C2, I-E e I-F 

Distribuidor/a de trabalho I-B e I-C2 

Revistador/eira I-B e I-C2 

Tricotador/a especializado/a I-B e I-C2 

Termocolador/a I-B, I-C2 e I-E 

Acabador/a I-B e I-C2 

Bordador/eira I-A, I-B e I-C2 

Costureiro/a I-A, I-B, I-C1, I-C2, I-E e I-F 

Enchedor/a de bonecos I-B 

Preparador/a I-B, I-C2 e I-E 

Tricotador/a I-B e I-C2 

Agente de planeamento II 

Agente de tempos e métodos II 

Cronometrista II 

Planeador/a II 

Afinador/a de máquinas de 1º IV 
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Designação Presente no(s) subgrupo(s) 

Afinador/a de máquinas de 2º IV 

Encarregado/a de armazém X-A 

Chefe de secção X-A 

 

Ao analisarmos os dados estatísticos recolhidos para as categorias selecionadas, teremos 

que ter em conta que os valores apresentados por categoria correspondem ao total de 

trabalhadores/as registados/as com esta categoria, não sendo possível destrinçar 

quantos destes pertencem a cada um dos subgrupos apresentados no quadro n.º 23.  

 

Tendo em consideração que o subgrupo I-B - Fabrico de Vestuário em Série é o grupo que 

agrega a maioria dos/as trabalhadores/as abrangidos/as pelo CCT em análise, foi decidido 

pela parceria que iriam ser tidos em conta os totais apresentados no quadro n.º 25 para 

a definição das categorias profissionais a serem analisadas e para a definição do universo 

das categorias a serem avaliadas. 
 

Quadro n.º 25 | Categorias profissionais selecionadas 

 Categoria Profissional Grupo 
Nível 

Salarial 
TCO % 

2018 

RMMB RMMG 

1 MODELISTA I-B C 336 1,34% 1.198,82 € 1.310,56 € 

2 CHEFE DE LINHA OU GRUPO I-B D 336 1,34% 879,54 € 995,41 € 

3 CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) X-A D 288 1,15% 1.072,02 € 1.217,55 € 

4 
CORTADOR/A E OU ESTENDEDOR/A DE 

TECIDOS 
I-B F 330 1,32% 636,27 € 723,29 € 

5 
REVISOR/A E OU CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 
I-B F 234 0,94% 1.066,57 € 1.198,91 € 

6 
COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(VESTUÁRIO EM SÉRIE) 
I-B G 1.040 4,16% 589,26 € 651,66 € 

7 ENGOMADOR/EIRA OU BRUNIDOR/EIRA I-B G 1.401 5,60% 591,50 € 661,73 € 

8 PRENSEIRO/A I-B G 284 1,14% 589,01 € 651,21 € 

9 REGISTADOR/A DE PRODUÇÃO I-B G 237 0,95% 833,34 € 937,68 € 

10 AJUDANTE DE CORTE I-B H 489 1,96% 597,95 € 678,06 € 

11 COSTUREIRO/A ESPECIALIZADO/A I-B H 5.598 22,39% 591,40 € 659,63 € 

12 DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO I-B H 287 1,15% 606,04 € 683,80 € 

13 REVISTADOR/EIRA I-B H 1.151 4,60% 588,52 € 656,41 € 

14 ACABADOR/A I-B I 1.048 4,19% 588,94 € 663,99 € 

15 COSTUREIROA I-B I 9.169 36,67% 589,08 € 655,51 € 

16 PREPARADOR/A I-B I 1.264 5,06% 591,32 € 663,02 € 

 TOTAL   23.492 94% 616,94 € 688,61 € 

 

Das categorias selecionadas (quadro n.º 25), verificamos que apenas 1 categoria pertence 

ao grupo X-A - Comércio, Caixeiros e Armazéns, Chefe de Secção, e as restantes 13 ao 

grupo I-B Fabrico de Vestuário em Série. Após a aplicação do critério de seleção das 

categorias profissionais a analisar, verificamos que as categorias selecionadas 

representam 94% dos TCO das categorias profissionais da área da produção.  
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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. 

 
Quadro n.º 26 | Predominância de Género por categoria profissional 

 Total Masculino Feminino 

Categoria Profissional Grupo 
Nível 

Salarial 
Predominância TCO % TCO % TCO % 

1 MODELISTA I-B C feminina 336 1,34% 35 10,4% 301 89,6% 

2 CHEFE DE LINHA OU GRUPO I-B D feminina 336 1,34% 39 11,6% 297 88,4% 

3 CHEFE DE SECÇÃO X-A D feminina 288 1,15% 113 39,2% 175 60,8% 

4 
CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE TECIDOS 
I-B F feminina 330 1,32% 108 32,7% 222 67,3% 

5 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 

I-B F feminina 234 0,94% 49 20,9% 185 79,1% 

6 
COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(VESTUÁRIO EM SÉRIE) 
I-B G feminina 1.040 4,16% 4 0,4% 1.036 99,6% 

7 
ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
I-B G feminina 1.401 5,60% 13 0,9% 1.388 99,1% 

8 PRENSEIRO/A I-B G feminina 284 1,14% 20 7,0% 264 93,0% 

9 REGISTADOR/A DE PRODUÇÃO I-B G feminina 237 0,95% 45 19,0% 192 81,0% 

10 AJUDANTE DE CORTE I-B H feminina 489 1,96% 116 23,7% 373 76,3% 

11 
COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 
I-B H feminina 5.598 22,39% 28 0,5% 5.570 99,5% 

12 DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO I-B H feminina 287 1,15% 36 12,5% 251 87,5% 

13 REVISTADOR/EIRA I-B H feminina 1.151 4,60% 27 2,3% 1.124 97,7% 

14 ACABADOR/A I-B I feminina 1.048 4,19% 82 7,8% 966 92,2% 

15 COSTUREIROA I-B I feminina 9.169 36,67% 85 0,9% 9.084 99,1% 

16 PREPARADOR/A I-B I feminina 1.264 5,06% 119 9,4% 1.145 90,6% 

 TOTAL - - - 23.492 94,0% 919 3,9% 22.573 96,1% 

 

Todas as categorias que compõem o nosso universo de análise são de predominância 

feminina (quadro n.º 26). Realçamos também nesta análise que as três categorias 

profissionais que abrangem mais TCO têm uma predominância feminina acima dos 99%, 

Costureiro/a, Costureiro/a Especializado/a e Engomador/eira ou Brunidor/eira. A 

realidade em torno do nosso universo de avaliação como um todo não é muito diferente, 
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sendo que as mulheres representam 96,1% dos TCO das categorias selecionadas, 

enquanto os homens apenas representam 3,9% dos TCO das categorias selecionadas. 

 

Procuramos também avaliar quais as Diferenças Remuneratórias entre homens e 

mulheres (GPG) dentro das categorias profissionais selecionadas (quadro n.º 27). 

 
Quadro n.º 27 | Diferença Remuneratória entre Homens e Mulheres nas categorias selecionadas (2018) 

Categoria Profissional 

Masculino Feminino GPG 

RMMB RMMG RMMB RMMG 
Base 

(%) 

Ganho 

(%) 

1 MODELISTA 1.341,45 € 1.470,72 € 1.182,33 € 1.291,98 € 11,86% 12,15% 

2 CHEFE DE LINHA OU GRUPO 938,23 € 1.144,77 € 874,31 € 977,95 € 6,81% 14,57% 

3 CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) 1.190,65 € 1.336,62 € 994,93 € 1.139,67 € 16,44% 14,73% 

4 
CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE TECIDOS 
673,97 € 758,54 € 617,17 € 704,89 € 8,43% 7,07% 

5 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 

1.216,49 € 1.381,98 € 1.021,74 € 1.144,77 € 16,01% 17,16% 

6 

COSTUREIRO/A 

QUALIFICADO/A (VESTUÁRIO 

EM SÉRIE) 

600,00 € 683,67 € 589,22 € 651,53 € 1,80% 4,70% 

7 
ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
694,44 € 761,90 € 590,59 € 660,84 € 14,95% 13,26% 

8 PRENSEIRO/A 606,08 € 664,96 € 587,66 € 650,24 € 3,04% 2,21% 

9 REGISTADOR/A DE PRODUÇÃO 914,17 € 1.027,08 € 814,33 € 916,78 € 10,92% 10,74% 

10 AJUDANTE DE CORTE 608,12 € 700,10 € 594,71 € 671,01 € 2,21% 4,16% 

11 
COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 
688,61 € 746,91 € 590,78 € 659,07 € 14,21% 11,76% 

12 
DISTRIBUIDOR/A DE 

TRABALHO 
655,42 € 736,76 € 599,45 € 676,68 € 8,54% 8,16% 

13 REVISTADOR/EIRA 607,60 € 693,70 € 587,94 € 655,26 € 3,24% 5,54% 

14 ACABADOR/A 604,23 € 707,89 € 587,20 € 659,23 € 2,82% 6,87% 

15 COSTUREIROA 622,02 € 694,51 € 588,69 € 655,04 € 5,36% 5,68% 

16 PREPARADOR/A 613,83 € 708,21 € 588,13 € 656,58 € 4,19% 7,29% 

 TOTAL 783,96 € 889,76 € 610,00 € 680,18 € 22,19% 23,56% 

 

Pela análise do quadro n.º 26, podemos verificar que os homens ganham mais que as 

mulheres, estejamos a analisar a RMMB ou a RMMG. 

 

A Diferença Remuneratória entre homens e mulheres (GPG) para as categorias 

selecionadas é de 22,2%, se tivermos em conta a RMMB, e no caso da RMMG, esta 

diferença aumenta para 23,6%. Em 6 das categorias profissionais selecionadas, 

Modelista, Chefe de Secção (Armazém), Revisor/a e ou Controlador/a de Qualidade, 

Engomador/eira ou Brunidor/eira, Registador/a de Produção e Costureiro/a 

Especializado/a, a diferença é igual ou superior a 10% estejamos a analisar a RMMB como 

a RMMG. 
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Quando analisamos a Diferença Remuneratória entre homens e mulheres (GPG) para as 

categorias selecionadas no ano de 2020, as três primeiras categorias mantêm um GPG de 

13%, 10% e 14%. Destacam-se as categorias de Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em 

Série) e Costureiro/a Especializado/a, com um GPG de 17,4% e 27% respetivamente.  

 

Para podermos analisar as categorias profissionais selecionadas, procedemos ao 

levantamento do conteúdo funcional das categorias profissionais constante no CCT 

negociado entre a FESETE e a ANIVEC-APIV (quadro n.º 28). 

 
Quadro n.º 28 | Descrição do conteúdo funcional das categorias profissionais selecionadas 

Nivel Designação Definição de funções 

C MODELISTA 

É o/a profissional que estuda, imagina e cria e ou elabora modelos para diversas 

peças de vestuário, tendo em atenção o tipo de população a que se destina, as 

características da moda e outros fatores; concebe e esboça o modelo, segundo a 

sua imaginação ou inspirando-se em figurinos ou outros elementos; escolhe os 

tecidos, as rendas, botões ou outros aviamentos; desenha os modelos e, de acordo 

com ele, pode cortar o tecido; orienta os trabalhadores de confeção das várias 

peças de vestuário; procede eventualmente às alterações que julgue 

convenientes. 

D 
CHEFE DE LINHA OU 

GRUPO 

É o/a trabalhador/a que dirige uma linha e ou parte de uma secção de produção e 

ou prensas e ou embalagens. 

D 
CHEFE DE SECÇÃO 

(ARMAZÉM) 

É o/a trabalhador/a que, sob a orientação do encarregado de armazém, dirige o 

serviço de uma secção do armazém, assumindo a responsabilidade do seu bom 

funcionamento. 

F 

CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE 

TECIDOS 

É o/a trabalhador/a que estende e ou risca e ou corta os detalhes de uma peça de 

vestuário à mão ou à máquina. Se o/a cortador/a também cortar obra por medida, 

ganhará mais a importância de 2,50 €. 

F 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 

É o/a trabalhador/a responsável pela qualidade e perfeição dos artigos produzidos 

em fabrico e ou responsável por amostras ou modelos. 

G 

COSTUREIRO/A 

QUALIFICADO/A 

(VESTUÁRIO EM SÉRIE) 

É o/a trabalhador/a que, podendo trabalhar com todos os tipos de máquinas de 

confeções, tem reconhecida competência e produtividade nas diversas operações 

e secções onde desempenha as suas funções de costureiro/a. Não há acesso 

automático para esta categoria. 

G 
ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
É o/a trabalhador/a que passa a ferro artigos a confecionar e ou confecionados. 

G PRENSEIRO/A É o/a trabalhador/a que trabalha com prensas ou balancés. 

G 
REGISTADOR/A DE 

PRODUÇÃO 

É o/a trabalhador/a que regista a produção diária ou periódica nas acções fabris, 

através do preenchimento de mapas e fichas. 

H AJUDANTE DE CORTE 
É o/a trabalhador/a que enlota e ou separa e ou marca o trabalho cortado e ou 

estende, à responsabilidade do estendedor. 

H 
COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 

É o/a trabalhador/a que cose à mão ou à máquina, no todo ou em parte, peças de 

vestuário ou outros artigos e que completou a sua carreira profissional. 

H 
DISTRIBUIDOR/A DE 

TRABALHO 

É o/a trabalhador/a que distribui o trabalho pelas secções ou pelas linhas de 

fabrico. 

H REVISTADOR/EIRA 

É o/a trabalhador/a que verifica a perfeição dos artigos em confeção ou 

confecionados e assinala defeitos e ou no final do fabrico separa e dobra os artigos 

para a embalagem. 

I ACABADOR/A 

É o/a trabalhador/a que executa tarefas finais nos artigos a confecionar ou 

confecionados, tais como dobrar, colar etiquetas, pregar colchetes, molas, ilhoses, 

quitos e outros. 
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Nivel Designação Definição de funções 

I COSTUREIRO/A 
É o/a trabalhador/a que cose à mão ou à máquina, no todo ou em parte, peças de 

vestuário ou outros artigos. 

I PREPARADOR/A 

É o/a trabalhador/a que vira golas, punhos e cintos e que marca colarinhos, bolsos, 

cantos, botões ou outras tarefas semelhantes na preparação. Pode desempenhar, 

a título precário, as funções de acabador/eira. 

 

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, para a 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, foram aplicados os inquéritos 

às trabalhadoras com aquela categoria, enquanto nas categorias profissionais com 

predominância masculina, foram aplicados os inquéritos aos trabalhadores sexo 

masculino com aquela categoria.  

 

Pelos dados recolhidos, todas as categorias selecionadas são de predominância feminina 

e por este motivo o critério teve que ser ajustado. Assim, consideramos que nas 

categorias profissionais de predominância feminina, e onde os trabalhadores do sexo 

masculino têm uma representatividade igual ou superior a 10%, ao número de inquéritos 

já definido, iremos procurar aplicar o inquérito a mais dois trabalhadores do sexo 

masculino (conforme quadro n.º 29) para que possamos ter um ponto de comparação 

entre géneros e categorias profissionais. 

 



 

 
48 

Quadro n.º 29 | Número de inquéritos a aplicar por categoria profissional 

 Categoria 

Profissional 
Grupo 

Nível 

Salarial 
Predominância 

N.º 

TCO 
% TCO 

N.º de 

Inquéritos 

% TCO 

Masculino 

N.º de 

Inquéritos 

TCO 

Masculinos 

Total 

Inquéritos 

1 MODELISTA I-B C feminina 336 1,34% 5 10,4% +2 7 

2 
CHEFE DE LINHA 

OU GRUPO 
I-B D feminina 336 1,34% 5 11,6% +2 7 

3 CHEFE DE SECÇÃO X-A D feminina 288 1,15% 5 39,2% +2 7 

4 

CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE 

TECIDOS 

I-B F feminina 330 1,32% 5 32,7% +2 7 

5 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A 

DE QUALIDADE 

I-B F feminina 234 0,94% 5 20,9% +2 7 

6 

COSTUREIRO/A 

QUALIFICADO/A 

(VESTUÁRIO EM 

SÉRIE) 

I-B G feminina 1.040 4,16% 7 0,4% - 7 

7 

ENGOMADOR/EIRA 

OU 

BRUNIDOR/EIRA 

I-B G feminina 1.401 5,60% 7 0,9% - 7 

8 PRENSEIRO/A I-B G feminina 284 1,14% 5 7,0%  5 

9 
REGISTADOR/A DE 

PRODUÇÃO 
I-B G feminina 237 0,95% 5 19,0% +2 7 

10 
AJUDANTE DE 

CORTE 
I-B H feminina 489 1,96% 5 23,7% +2 7 

11 
COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 
I-B H feminina 5.598 22,39% 13 0,5% - 13 

12 
DISTRIBUIDOR/A 

DE TRABALHO 
I-B H feminina 287 1,15% 5 12,5% +2 7 

13 REVISTADOR/EIRA I-B H feminina 1.151 4,60% 7 2,3% - 7 

14 ACABADOR/A I-B I feminina 1.048 4,19% 7 7,8% - 7 

15 COSTUREIROA I-B I feminina 9.169 36,67% 13 0,9% - 13 

16 PREPARADOR/A I-B I feminina 1.264 5,06% 7 9,4% - 7 

 TOTAL - - - - - 106 - 16 - 

 

Para efeitos da análise das categorias profissionais, foi definido um espaço territorial de 

abrangência do estudo e que integra os distritos de Braga, Porto e Aveiro. Na medida em 

que estes três distritos concentram 87,21% do total nacional de TCO e das categorias 

profissionais consideradas representativas para a análise, esta opção não compromete a 

representatividade e ao mesmo tempo permite uma economia de recursos (quadro n.º 

30). 

 
Quadro n.º 30 | Número de inquéritos a aplicar por categoria profissional e distrito 

 Categoria Profissional Grupo 
Nível 

Salarial 

Total 

Inquéritos 
Braga Porto Aveiro 

1 MODELISTA I-B C 7 3 3 1 

2 CHEFE DE LINHA OU GRUPO I-B D 7 3 3 1 

3 CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) X-A D 7 3 3 1 
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 Categoria Profissional Grupo 
Nível 

Salarial 

Total 

Inquéritos 
Braga Porto Aveiro 

4 
CORTADOR/A E OU ESTENDEDOR/A 

DE TECIDOS 
I-B F 7 3 3 1 

5 
REVISOR/A E OU CONTROLADOR/A 

DE QUALIDADE 
I-B F 7 3 3 1 

6 
COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(VESTUÁRIO EM SÉRIE) 
I-B G 7 3 3 1 

7 
ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
I-B G 7 3 3 1 

8 PRENSEIRO/A I-B G 5 2 2 1 

9 REGISTADOR/A DE PRODUÇÃO I-B G 7 3 3 1 

10 AJUDANTE DE CORTE I-B H 7 3 3 1 

11 COSTUREIRO/A ESPECIALIZADO/A I-B H 13 6 5 2 

12 DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO I-B H 7 3 3 1 

13 REVISTADOR/EIRA I-B H 7 3 3 1 

14 ACABADOR/A I-B I 7 3 3 1 

15 COSTUREIROA I-B I 13 6 5 2 

16 PREPARADOR/A I-B I 7 3 3 1 

 TOTAL - - 122 57 47 18 

 

2.2.5 REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 

 

Nesta fase do estudo realizaram-se entrevistas a informantes privilegiados/as com o 

objetivo de obter informações essenciais para a construção do inquérito por 

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

efetuadas entrevistas a dirigentes sindicais e dirigentes da ANIVEC-APIV, detentores/as 

de um conhecimento profundo das categorias profissionais em análise, assim como das 

dinâmicas económicas da Indústria do Vestuário. 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.  
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Assim, para cada um dos fatores fomos 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: 

• 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 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/as 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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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 31) 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 apurar os fatores e subfatores mais 

relevantes3, tendo por base as informações provenientes de duas fontes distintas: 

entrevistas exploratórias a dirigentes sindicais e representantes da ANIVEC-APIV; e 

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 31 | 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 

 
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 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 Vestuário optou-se por elaborar uma grelha de 
avaliação de funções que integra 31 subfatores.  
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Fatores Subfatores 
N.º de 

Níveis 

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 6 

 

2.2.7 CONSTRUÇÃO DO INQUÉRITO 

 

O inquérito 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 as respostas não sofressem 

enviesamentos pela perceção que os/as trabalhadores/as 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/as os/as 

inquiridos/as.  

 

O questionário, 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 
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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, 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 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 24). Segundo a OIT (2011), a maior parte dos 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 
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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 sejam atribuídos 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 

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 32. 

 

 

 

 

 
Quadro n.º 32 | Grelha de ponderação dos fatores e subfatores de avaliação das categorias profissionais 

Fatores Subfatores 
N.º de 

Níveis 
Pontos % 

1. COMPETÊNCIAS 

1. Habilitações escolares 5 28 9,0% 

2. Experiência profissional e/ou formação no posto de trabalho 5 38 12,3% 

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 34 11,0% 

7. Agilidade corporal 4 28 9,0% 

 
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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Fatores Subfatores 
N.º de 

Níveis 
Pontos % 

8. Rapidez de execução 4 30 9,7% 

9. Conteúdo do trabalho 4 28 9,0% 

10. Resolução de problemas 3 28 9,0% 

11. Adaptação à mudança 3 28 9,0% 

Total  310 31,0% 

2. RESPONSABILIDADES 

1. Segurança de outras pessoas 5 40 16,0% 

2. Manutenção do equipamento 4 40 16,0% 

3. Verificação da qualidade 3 45 18,0% 

4. Supervisão 3 35 14,0% 

5. Documentos 3 35 14,0% 

6. Consequências de erros 4 55 22,0% 

Total  250 25,0% 

3. ESFORÇOS 

1. Posições corporais 4 30 12,0% 

2. Movimentos repetitivos 5 35 14,0% 

3. Levantamento e transporte de pesos 5 30 12,0% 

4. Posturas 4 35 14,0% 

5. Ritmos de trabalho 3 35 14,0% 

6. Coordenação motora 2 25 10,0% 

7. Esforço visual 3 30 12,0% 

8. Atenção 4 30 12,0% 

Total  250 25,0% 

4. CONDIÇÕES DE 

TRABALHO - RISCOS E 

DOENÇAS 

PROFISSIONAIS 

1. Ruído 4 28 14,7% 

2. Iluminação 4 32 16,8% 

3. Ambiente térmico 4 32 16,8% 

4. Vibrações 4 28 14,7% 

5. Vapores, gases, fibras, poeiras e/ou produtos tóxicos 4 30 15,8% 

6.Exposição a riscos e doenças profissionais 6 40 21,1% 

Total  190 19,0% 

TOTAL  1.000 100% 

 

 

 

 

 

 

2.4 RECOLHA DE DADOS: APLICAÇÃO DO INQUÉRITO 

 

O processo de seleção dos/as trabalhadores/as a quem foi aplicado os inquéritos 

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.  
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Todos 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 113 inquéritos, abrangendo empresas que se enquadravam na 

CAE 14110 - confeção de vestuário em couro, 14120 - confeção de vestuário de trabalho, 

14131 - confeção de outro vestuário exterior em série, 14132 - confeção de outro 

vestuário exterior por medida, 14133 - atividades de acabamento de artigos de vestuário, 

14140 - confeção de vestuário interior, 14190 - confeção de outros artigos e acessórios 

de vestuário, 14200 - fabricação de artigos de peles com pelo, 14310 - fabricação de 

meias e similares de malha, 14390 - fabricação de outro vestuário de malha e que aplicam 

o CCT FESETE–ANIVEC-APIV. Mais especificamente, as empresas pertencem aos distritos 

de Braga, Porto e Aveiro.  

 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS E DETERMINAÇÃO DO VALOR DAS CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 

 

2.5.1 CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

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 33, os 

questionários aplicados correspondem apenas a trabalhadoras do sexo feminino da área 

da produção do vestuário. Apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos aplicar 

o questionário a trabalhadores do sexo masculino porque não conseguimos identificar 

junto dos nossos dirigentes sindicais, da associação patronal (ANIVEC-APIV) e das 

empresas contactadas, trabalhadores do sexo masculino enquadrados nas categorias em 

análise. Por este motivo os resultados obtidos reportam apenas a trabalhadoras do sexo 

feminino.  

 

 
Quadro n.º 33 l Distribuição por sexo 

Sexo N.º de inquiridos/as % 

Masculino 0 0 

Feminino 113 100 

Total 113 100 

 

Das categorias profissionais selecionadas para avaliação, apenas não conseguimos 

identificar trabalhadores/as com a categoria de Registador/a de Produção. Esta categoria 

faz parte da amostra selecionada porque em 2018 (ano de referência para processo de 

seleção das categorias profissionais) esta categoria representava 1,15% dos TCO da 
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Indústria do Vestuário. À data de aplicação dos inquéritos (ano de 2022) e após contacto 

com organizações sindicais, dirigentes sindicais, dirigentes da associação dos 

empregadores e empresas não conseguimos identificar trabalhadores/as com esta 

categoria a quem pudéssemos ministrar o inquérito. Dos contactos registados 

verificamos que devido ao desenvolvimento tecnológico, o registo da produção já é 

realizado através de pequenos computadores acoplados às máquinas de costura e por 

isso esta informação já circula em formato digital, não sendo necessário as empresas 

terem um/a trabalhador/a a executar esta função. Apesar de não termos mais 

informações que corroborem a informação recolhida, mas tendo em conta que não 

conseguimos identificar trabalhadores/as com esta categoria profissional, aceitamos que 

esta poderá ser a causa e por isso a categoria Registador/a de Produção será retirada da 

nossa análise. 

 

Relativamente às restantes Categorias Profissionais (quadro n.º 34), conseguimos aplicar 

o número de mínimo de inquéritos definidos e em alguns casos, como nas categorias de 

Modelista, Cortador/a e ou Estendedor/a de Tecidos, Costureiro/a Qualificado/a 

(Vestuário em Série), Costureiro/a Especializado/a e Acabador/a, conseguimos aplicar 

mais do que tínhamos definido como mínimo de inquéritos. Como já referido, não nos foi 

possível identificar trabalhadores do sexo masculino e por isso os inquéritos extra que 

tínhamos definido para as categorias de Modelista, Chefe de Linha ou Grupo, Chefe de 

Secção, Cortador/a e ou Estendedor/a de Tecidos, Revisor/a e ou Controlador/a de 

Qualidade, Registador/a de Produção, Ajudante de Corte e Distribuidor/a de Trabalho 

também não foram aplicados. Com tudo isto em linha de conta, nós conseguimos aplicar 

um total de 113 inquéritos. 

 
Quadro n.º 34 l Distribuição dos inquéritos por categoria profissional 

Categoria Profissional 
Nível  

Salarial 

N.º mínimo de 

inquéritos aplicar a 

trabalhadoras do 

sexo feminino 

N.º mínimo de 

inquéritos a aplicar 

a trabalhadores do 

sexo masculino 

N.º de 

inquéritos 

aplicados 

% 

MODELISTA C 5 2 6 5,3 

CHEFE DE LINHA OU GRUPO D 5 2 5 4,4 

CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) D 5 2 5 4,4 

CORTADOR/A E OU ESTENDEDOR/A 

DE TECIDOS 
F 5 2 6 

5,3 

REVISOR/A E OU CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 
F 5 2 5 

4,4 

COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(VESTUÁRIO EM SÉRIE) 
G 7 - 15 

13,3 

ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
G 7 - 7 

6,2 

PRENSEIRO/A G 5 - 5 4,4 

REGISTADOR/A DE PRODUÇÃO G 5 2 0 0,0 
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Categoria Profissional 
Nível  

Salarial 

N.º mínimo de 

inquéritos aplicar a 

trabalhadoras do 

sexo feminino 

N.º mínimo de 

inquéritos a aplicar 

a trabalhadores do 

sexo masculino 

N.º de 

inquéritos 

aplicados 

% 

AJUDANTE DE CORTE H 5 2 5 4,4 

COSTUREIRO/A ESPECIALIZADO/A H 13 - 15 13,3 

DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO H 5 2 5 4,4 

REVISTADOR/EIRA H 7 - 7 6,2 

ACABADOR/A I 7 - 8 7,1 

COSTUREIRO/A I 13 - 13 11,5 

PREPARADOR/A I 7 - 7 6,2 

Total - 106 16 113 100 

 

No que respeita à idade das inquiridas (quadro n.º 35), 3 não responderam a esta questão 

e das que responderam, a maioria, 66,4%, encontra-se entre os 40 e os 64 anos, mais 

especificamente, 33,6% inquiridas têm entre os 50 e 64 anos, e 32,7% têm entre 40 e 49 

anos. O terceiro grupo etário com maior representação é o dos 30 aos 39 anos, 18,6%. 

Entre os 25 e os 29 anos tivemos 11 inquiridas e apenas 3 trabalhadoras têm menos de 

25 anos. Nenhuma das trabalhadoras inquiridas tem mais de 65 anos. Para além disto, a 

idade média das nossas inquiridas é de 44,2 anos.  

 

Das 14 jovens inquiridas com menos de 30 anos, 13 encontram-se posicionadas nas 

categorias profissionais dos níveis salariais mais baixos, mais especificamente, 57,1% são 

Costureiras, 28,6% são Preparadoras e a restante é Cortadora e ou Estendedora de 

Tecidos. Para além disto, as seguintes 4 categorias profissionais da nossa amostra 

enquadram trabalhadoras com 50 ou mais anos, Chefes de Linha ou Grupo (60%), 

Costureira Qualificada (confeção em série) (80%), Prenseira (60%), e Ajudante de Corte 

(60%). Pode-se concluir que da nossa amostra estas 4 categorias profissionais são as mais 

envelhecidas e as Costureiras e as Preparadas são as categorias mais jovens. 

 

 

 
Quadro n.º 35 l Distribuição por grupo etário 

Grupo etário  

 

Categoria Profissional 

Menos 

de 25 

anos 

25-29 anos 
30-39 

anos 

40-49 

anos 
50-64 anos 

65 ou 

mais 

anos 

Não 

respondeu 

MODELISTA - - - 67% 17% - 17% 

CHEFE DE LINHA OU GRUPO - - - 40% 60% - - 

CHEFE DE SEÇÃO (ARMAZÉM) - - - 60% 40% - - 

CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE TECIDOS 
- 17% - 33,3% 33,3% 

 

- 
17% 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE QUALIDADE 
- - 40% 60% - - - 
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Grupo etário  

 

Categoria Profissional 

Menos 

de 25 

anos 

25-29 anos 
30-39 

anos 

40-49 

anos 
50-64 anos 

65 ou 

mais 

anos 

Não 

respondeu 

COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(CONFEÇÃO EM SÉRIE) 
- - - 20% 80% - - 

ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
- - 43% 29% 29% - - 

PRENSEIRO/A - - 20% 20% 60% - - 

AJUDANTE DE CORTE - - - 40% 60% - - 

COSTUREIRO/A ESPECIALIZADO/A - - 14,3% 42,9% 42,9% - - 

DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO - 20% 60% - 20% - - 

REVISTADOR/EIRA - - 28,6% 42,9% 14,3% - 14% 

ACABADOR/A - - 50% 50% - - - 

COSTUREIRO/A 15,4% 46,2% 15,4% 7,7% 15,4% - - 

PREPARADOR/A 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% - - - 

Total 2,7% 9,7% 18,6% 32,7% 33,6% - 2,7% 

Média Etária 44,2 anos 

 

Segue-se agora uma análise mais extensiva de cada profissão da nossa população 

inquirida: 

• A maioria (67%) das Modelistas inquiridas encontra-se entre os 40 e os 49 anos, 1 

encontra-se entre os 50 e os 64 anos e a restante inquirida não respondeu; 

• As Chefes de Linha ou de Grupo inquiridas encontram-se concentradas entre os 40 e 

os 64 anos, mais especificamente, 40% estão entre os 40 e os 49 anos, já os restantes 

60% enquadram-se no grupo etário superior seguinte, que engloba os 50 aos 64 anos; 

• As Chefes de Seção inquiridas apresentam uma distribuição oposta das Chefes de 

Linha ou de Grupo ou seja, 60% estão entre os 40 e os 49 anos, as restantes 40% 

estão entre os 50 e os 64 anos; 

• As Cortadoras ou Estendedoras de Tecidos inquiridas estão maioritariamente 

repartidas nos grupos, 40 aos 49 anos e dos 50 aos 64 anos, sendo que cada grupo 

apresenta respetivamente 33,3% das inquiridas. Das 2 inquiridas restantes, 1 está 

entre os 25 e os 29 anos e a outra não respondeu a esta questão; 

• As Revisoras e ou Controladoras de Qualidade inquiridas estão concentradas em dois 

grupos etários, entre os 30 e os 39 anos e entre 40 aos 49 anos, sendo que a maioria 

(60%) encontra-se neste segundo grupo; 

• A maioria (80%) das Costureiras Qualificadas (Confeção em Série) inquiridas estão 

entre os 50 e os 64 anos, já as restantes (20%) têm entre os 40 e os 49 anos; 

• As Engomadeiras ou Brunideiras inquiridas estão dispersas entre três grupos etários: 

30 aos 39 anos (43%), 40 aos 49 anos (29%) e 50 aos 64 anos (29%); 

• Das 5 Prenseiras inquiridas, a maioria, 60%, está entre os 50 e os 64 anos, sendo que 

as restantes 2 inquiridas estão entre os 30 e os 39 anos e entre os 40 e os 49 anos; 
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• As Ajudantes de Corte inquiridas apresentam a mesma distribuição etária que as 

Chefes de Linha ou de Grupo ou seja, 60% estão entre os 50 e os 64 anos e as 

restantes 40% têm entre 40 e 49 anos; 

• A maioria (85,8%) das Costureiras Especializadas inquiridas encontram-se entre os 40 

e os 64 anos, nomeadamente estas profissionais estão divididas de forma igual entre 

os dois grupos que abrangem estas idades, entre os 40 e os 49 anos e entre os 50 e 

os 64 anos. As restantes (14,3%) têm entre 30 e 39 anos; 

• Das 5 Distribuidoras de Trabalho inquiridas, mais de metade (60%) encontram-se 

maioritariamente distribuídas entre os 30 e os 39 anos. As restantes 2 inquiridas estão 

divididas entre os grupos etários dos 25 e os 29 anos e dos 50 aos 64 anos; 

• As Revistadeiras inquiridas encontram-se entre os 30 e os 64 anos, mais 

especificamente, 28,6% estão entre os 30 e os 39 anos, 42,9% têm entre 40 e os 49 

anos e 14,3% estão entre os 50 e os 64 anos. Uma das inquiridas não respondeu a 

esta questão; 

• As Acabadoras inquiridas encontram-se divididas de forma equitativa entre os 30 e 

os 39 anos e os 40 e os 49 anos; 

• As Costureiras inquiridas são a categoria profissional que apresenta a maior 

diversidade etária, pois engloba desde trabalhadoras com menos de 25 anos a 

trabalhadoras com idades entre os 50 e os 64 anos. Tendo isto em conta, as 

Costureiras apresentam a seguinte distribuição: 15,4% têm menos de 25 anos; 46,2% 

estão entre os 25 e os 29 anos; 15,4% têm entre 30 e os 39 anos; 7,7% encontram-se 

entre os 40 e os 49 anos; e 15,4% estão os 50 e os 64 anos; 

• As Preparadoras inquiridas são maioritariamente (57,2%) jovens com menos de 30 

anos, mais especificamente, 42,9% têm entre 25 e 29 anos e 14,3% têm menos de 25 

anos. Das restantes, 28,6% encontram-se entre os 30 e os 39 anos e 14,3% têm entre 

40 e os 49 anos. 

 

Como se pode evidenciar pelo quadro n.º 36, a escolaridade mais comum entre as 

inquiridas foi o 3º Ciclo completo ou equivalente (9º ano), com 36,3% das respostas. Não 

muito distante deste valor, encontram-se as trabalhadoras com o 1º Ciclo ou 2º Ciclo (4º-

6º ano) concluído, 31%. A terceira maior frequência foi o ensino secundário concluído ou 

equivalente (12º ano), com 28,3% das inquiridas e apenas 4,4% possuem menos do que 

o 1º Ciclo ou seja, com uma escolaridade inferior ao 4º ano. Nenhuma inquirida 

completou o Ensino Superior. 

 
Quadro n.º 36 l Distribuição por nível de escolaridade 

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 

MODELISTA - - 16,7% 83,3% - 
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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 

CHEFE DE LINHA OU GRUPO - 60% - 40% - 

CHEFE DE SEÇÃO (ARMAZÉM) - - 80% 20% - 

CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE TECIDOS 
- 50% 33,3% 16,7% - 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 

- 40% 60% - - 

COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(CONFEÇÃO EM SÉRIE) 
13,3% 73,3% 13,3% - - 

ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
14,3% 28,6% 57,1% - - 

PRENSEIRO/A - 80% - 20% - 

AJUDANTE DE CORTE - - 80% 20% - 

COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 
- 35,7% 42,9% 21,4% - 

DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO - 20% 60% 20% - 

REVISTADOR/EIRA - 28,6% 28,6% 42,9% - 

ACABADOR/A 12,5% 12,5% 25% 50% - 

COSTUREIRO/A - 7,7% 38,5% 53,8% - 

PREPARADOR/A 14,3% - 42,9% 42,9% - 

Total 4,4% 31% 36,3% 28,3% - 

 
Das categorias analisadas, as Modelistas são a categoria que possui o maior nível de 

habilitações escolares, sendo que mais de 83,3% concluiu o ensino secundário ou 

equivalente (12º ano). As trabalhadoras com a categoria de Costureira apresentam o 2º 

valor mais elevado no que toca às habilitações escolares uma vez que 53,8% das 

inquiridas refere ter concluído o ensino secundário ou equivalente. Das categorias 

profissionais inquiridas, as que apresentaram a escolaridade mais baixa, mais de 50% 

indicaram possuir o 1º Ciclo ou 2º Ciclo concluído (4ª – 6º ano) ou menos do que 1º Ciclo 

(menos do que o 4ª ano), foram as Chefes de Linha ou Grupo (60%), as Costureiras 

Qualificadas (confeção em série) (86,6%) e as Prenseiras (80%). 

 

Segue-se agora uma análise mais extensiva de cada categoria profissional ao nível das 

habilitações escolares: 

• Das 6 Modelistas inquiridas, 83,3% têm o Ensino Secundário concluído ou equivalente 

(12º ano), e a restante concluiu o 3º Ciclo ou equivalente (9º ano); 

• As Chefes de Linha inquiridas encontram-se divididas entre dois níveis de 

escolaridade, a maioria, 60%, são as que possuem o 1º Ciclo ou o 2º Ciclo concluído 

(4º - 6º ano) e a minoria, 40%, as que têm o Ensino Secundário concluído ou 

equivalente (12º ano); 
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• Das 5 Chefes de Seção (Armazém), a maioria, 80%, tem o 3º Ciclo concluído ou 

equivalente (9º ano), e a restante possui o Ensino Secundário concluído ou 

equivalente (12º ano); 

• As Cortadoras e ou Estendedoras de Tecidos encontram-se divididas ente as que têm 

o 1º Ciclo ou o 2º Ciclo concluído (4º - 6º ano), 50%, as que possuem o 3º Ciclo 

concluído ou equivalente (9º ano), 33,3%, e as que concluíram o Ensino Secundário 

ou equivalente (12º ano) (16,7%); 

• As Revisoras e ou Controladoras de Qualidade estão dividas entre as que 

completaram o 3º Ciclo ou equivalente (9º ano), 60%, e as que possuem o 1º Ciclo ou 

o 2º Ciclo concluído (4º - 6º ano), 40%; 

• A maioria, 73,3%, das Costureiras Qualificadas inquiridas possui o 1º Ciclo ou 2º Ciclo 

concluído (4º - 6º ano), já as restantes, 26,6%, encontram-se divididas de forma igual 

entre as que têm menos do que o 1º Ciclo concluído (menos do que o 4º ano) e as 

que têm o 3º Ciclo concluído ou equivalente (9º ano); 

• Das 7 Engomadeiras ou Brunideiras inquiridas, mais de metade (57,1%) concluiu o 3º 

Ciclo ou equivalente (9º ano), 28,6% completaram o 1º Ciclo ou o 2º Ciclo concluído 

(4º - 6º ano) e a restante não tem o 1º Ciclo concluído (menos do que o 4º ano); 

• A maioria (80%) das Prenseiras inquiridas tem o 1º Ciclo ou o 2º Ciclo concluído (4º - 

6º ano) e a restante completou o Ensino Secundário ou equivalente (12º ano); 

• Das Ajudantes de Corte, 80% indicaram ter concluído o 3º Ciclo ou equivalente (9º 

ano) e as restantes 20% concluíram o Ensino Secundário ou equivalente (12º ano);  

• Na categoria das Costureiras Especializadas, verificamos que 35,7% das trabalhadoras 

inquiridas concluíram o 1º ou o 2º Ciclo concluído (4º - 6 º ano), 42,9% completaram 

o 3º Ciclo concluído ou equivalente (9º ano) e 21,4% concluíram o Ensino Secundário 

concluído ou equivalente (12º ano); 

• Das 5 Distribuidoras de Trabalho inquiridas, 60% têm o 3º Ciclo concluído ou 

equivalente (9º ano), as restantes 2 encontram-se divididas entre o 1º Ciclo ou o 2º 

Ciclo concluído (4º - 6º ano) e o Ensino Secundário concluído ou equivalente (12º 

ano); 

• Das Revistadeiras inquiridas, 28,6% possuem o 1º Ciclo ou 2º Ciclo concluído (4º - 6º 

ano), 28,6% completaram o 3º Ciclo ou equivalente (9º ano) e 42,9% têm o Ensino 

Secundário concluído ou equivalente (12º ano); 

• As Acabadoras são a categoria profissional mais heterogênea da nossa amostra, pois 

estas profissionais, com a exceção do Ensino Superior, encontram-se presentes em 

todos os níveis de escolaridade. De forma mais detalhada é possível ver que, 50% 

50%, têm o Ensino Secundário completo ou equivalente (12º ano); 25% concluíram o 

3º Ciclo ou equivalente (9º ano); 1 Revistadeira tem menos do que o 1º Ciclo 

concluído (menos do que o 4º ano); e a restante possui o 1º Ciclo ou 2º Ciclo concluído 

(4º - 6º ano); 

• Mais de metade (53,8%) das Costureiras inquiridas possuem o Ensino Secundário 

completo ou equivalente (12º ano), seguem-se as que possuem o 3º Ciclo concluído 
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ou equivalente (9º ano), 38,5%, e 1 Costureira tem o 1º Ciclo ou o 2º Ciclo concluído 

(4º - 6º ano); 

• As Preparadoras inquiridas apresentam uma distribuição igual (42,9%) entre as que 

completaram o Ensino Secundário ou equivalente (12º ano) e as que têm o 3º Ciclo 

concluído ou equivalente (9º ano), sendo que a restante tem menos do que o 1º Ciclo 

completo (menos do que o 4º ano). 

 

Ao analisarmos o vínculo laboral (quadro n.º 37), verificamos que a vasta maioria das 

trabalhadoras inquiridas, 94,7%, possuem um contrato de trabalho sem termo e as 

restantes, 5,3%, têm um contrato laboral a termo certo.  

 
Quadro n.º 37 l Vínculo contratual da amostra 

Tipo de Vínculo Laboral 
N.º de 

inquiridos/as 
% 

Contrato sem termo 107 94,7% 

Contrato a termo 6 5,3% 

Total 113 100 

 

Quase metade das inquiridas, 49,6%, referem que realizam todas ou quase todas as 

tarefas descritas no CCT para a sua Categoria Profissional ou seja, as tarefas que 

desenvolvem correspondem às tarefas que o CCT define para um/a trabalhador/a com 

aquela categoria profissional. Verificamos ainda que 26,5% das inquiridas referem que 

apenas realizam metade das funções descritas no CCT. Por fim, 22,1% referem que 

realizam menos de metade das funções descritas no CCT e 1,8% referem que as funções 

que desempenham não correspondem às descritas no CCT para a sua Categoria 

Profissional (quadro n.º 38).  
 

Quadro n.º 38 l Frequência de realização de tarefas descritas em CCT 

 
N.º de 

inquiridos/as 
% 

Não realiza nenhuma das tarefas 2 1,8 

Realiza menos de metade das tarefas 25 22,1 

Realiza metade das tarefas 30 26,5 

Realiza quase todas as tarefas 21 18,6 

Realiza a totalidade das tarefas 35 31,0 

Total 113 100 

 

Procuramos também avaliar se os/as trabalhadores/as desempenhavam também outras 

tarefas além das que estão descritas no CCT para a sua Categoria Profissional (quadro n.º 

39). Das trabalhadoras inquiridas, 64,6% referem que não realizam ou raramente 

realizam outras tarefas além das que estão definidas no CCT. No entanto, 35,4% das 

inquiridas referem que com frequência ou sempre realizam outras tarefas além das que 

estão descritas no CCT.  
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Quadro n.º 39 l Frequência de realização de outras funções não acordadas em CCT 

 
N.º de 

inquiridos/as 
% 

Nunca 67 59,3 

Raramente 6 5,3 

Com frequência 27 23,9 

Sempre 13 11,5 

Total 113 100 

 

2.5.2 PONTUAÇÃO 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 40) sintetiza os 

resultados obtidos apenas para os fatores considerados, determinando-se assim o valor 

de cada uma das categorias profissionais. 

 

 

 

 
Quadro n.º 40 l Determinação do valor das categorias profissionais por fator 

Fatores 

 

Categorias profissionais 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições 

de Trabalho 
Total 

MODELISTA 258,2 146,2 155,7 70,7 630,8 

CHEFE DE LINHA OU GRUPO 213,9 162,3 192,1 114,2 682,5 

CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) 224,7 114,3 185 110,2 634,2 

CORTADOR/A E OU ESTENDEDOR/A 

DE TECIDOS 
246,6 143,4 228,8 127,6 746,4 
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Fatores 

 

Categorias profissionais 

Competências Responsabilidades Esforços 
Condições 

de Trabalho 
Total 

REVISOR/A E OU CONTROLADOR/A 

DE QUALIDADE 
186,2 67,3 181,8 139,5 574,8 

COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(VESTUÁRIO EM SÉRIE) 
221,1 108,5 206,3 140,1 676,0 

ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
187,8 97,3 219,4 125,2 629,7 

PRENSEIRO/A 186,7 97,3 175,1 112,5 571,6 

AJUDANTE DE CORTE 233,6 142,6 178,1 156,1 710,4 

COSTUREIRO/A ESPECIALIZADO/A 228,2 123,9 216,8 131,0 699,9 

DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO 194,1 71,4 202,3 142,2 610,0 

REVISTADOR/EIRA 191,2 96,5 201,8 140,3 629,8 

ACABADOR/A 197,6 74,6 185,8 137,1 595,1 

COSTUREIRO/A 219,6 88,3 199,3 129,3 636,5 

PREPARADOR/A 184,0 78,9 212,3 137,7 612,9 

MÉDIA  211,6 107,5 196,0 127,6 - 

 

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 pontos.  

 

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, 746,4 (Cortador/a e ou Estenderor/a de Tecidos), 

e a que obteve menor pontuação, 571,6 (Prenseiro/a), a opção recaiu na criação de 

quatro grupos com intervalos de 44 pontos partindo do limite superior, quadro n.º 41. 

Esta decisão permitiu-nos enquadrar todas as categorias dentro de um intervalo 

considerável que não comprometa o conceito de trabalho de igual valor. 

 
Quadro n.º 41 l Distribuição das categorias profissionais por grupos de pontos 

Categorias profissionais 
Posição 

Fatores 

Nível 

Salarial 

RMMB 

(€) 

Grupos 

Grupo 1 

(703-747) 

Grupos 2 

(659-702) 

Grupo 3 

(615-658) 

Grupo 4 

(571-614) 

MODELISTA 8º C 1.162,92 € - - 630,8 - 
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Categorias profissionais 
Posição 

Fatores 

Nível 

Salarial 

RMMB 

(€) 

Grupos 

Grupo 1 

(703-747) 

Grupos 2 

(659-702) 

Grupo 3 

(615-658) 

Grupo 4 

(571-614) 

CHEFE DE LINHA OU GRUPO 4º D 854,01 € - 682,5 - - 

CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) 7º D 1.054,97 € - - 634,2 - 

CORTADOR/A E OU ESTENDEROR/A 

DE TECIDOS 
1º F 652,66 € 746,4 - -  

REVISOR/A E OU CONTROLADOR/A 

DE QUALIDADE 
14º F 1.074,32 € - - - 574,8 

COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(VESTUÁRIO EM SÉRIE) 
5º G 594,61 € - 676,0 - - 

ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
10º G 621,42 € - - 629,7 - 

PRENSEIRO/A 15º G 602,72 € - -  571,6 

AJUDANTE DE CORTE 2º H 876,90 € 710,4 - -  

COSTUREIRO/A ESPECIALIZADO/A 3º H 597,88 € - 699,9 - - 

DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO 12º H 639,70 € - - - 610,0 

REVISTADOR/EIRA 9º H 630,61 € - - 629,8 - 

ACABADOR/A 13º I 592,08 € - - - 595,1 

COSTUREIRO/A 6º I 611,02 € - - 636,5 - 

PREPARADOR/A 11º I 606,00 € - - - 612,9 

 

2.5.3 AVALIAÇÃO 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 176 pontos. 

A análise inclui uma comparação entre as pontuações obtidas, a hierarquia das categorias 

profissionais definida no CCT e a RMMB das trabalhadoras de cada uma das categorias.  

 

2.5.3.1 MODELISTA 

 

As Modelistas, de predominância feminina, representam 1,34% do 

total de TCO, estão enquadradas no nível C da grelha salarial e das 

categorias profissionais em análise é a que apresenta a RMMB mais 

elevada, mas também é a única categoria que, sendo da área da 

produção, desempenha as suas funções num gabinete à parte do resto das trabalhadoras 

que se encontram na área da produção.  

No conjunto das categorias ocupa a 8ª posição, enquadrada no Grupo n.º 3, tendo obtido 

a pontuação mais elevada no fator Competências (258,2 pontos) e a 2ª melhor pontuação 
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no fator Responsabilidades (162,3 pontos). Já nos fatores Esforços e Condições de 

Trabalho obteve os valores mais baixos, 155,7 pontos e 70,7 pontos respetivamente. No 

caso do fator Esforços, verificamos que estas trabalhadoras não estão tão expostas nos 

subfatores Movimentos Repetitivos, Levantamento e Transporte de Pesos e Posturas, 

tendo obtido nestes subfatores uma pontuação muito abaixo da média das outras 

categorias profissionais. No caso do fator Condições de Trabalho, verificamos que pelo 

facto de trabalharem à parte das restantes trabalhadoras da área da produção não estão 

tão expostas a situações de ruido, iluminação insuficiente, variações térmicas, vibrações 

e vapores, gases, fibras, poeiras e/ou produtos tóxicos.  

O ascendente desta categoria reside nos fatores Competências e Responsabilidade, uma 

vez que para a execução das tarefas desta categoria profissional é necessária formação 

profissional certificada e que todas as inquiridas referiram possuir. Já no fator 

Responsabilidade, obteve a 2ª pontuação mais elevada, sendo superada pela Chefe de 

Linha ou Grupo, por ter tido uma pontuação mais baixa nos subfatores Segurança de 

Outras Pessoas e Supervisão do trabalhado de outras pessoas. 

De acordo com os dados recolhidos, as Modelistas referem que executam a maioria das 

funções que estão contratualizadas no CCT e além destas executam com frequência 

outras tarefas como: 

• Reúne com os clientes; 

• Faz tabela de medidas; 

• Desenha os moldes; 

• Determina os consumos. 

 

2.5.3.2 CHEFE DE LINHA OU GRUPO 

 

Esta categoria, de predominância feminina, representa 1,34% do 

total da TCO e está enquadrada no nível D da grelha salarial. Das 

categorias em análise, esta categoria e a categoria Chefe de 

Armazém são as únicas categorias que foram selecionadas do Nível 

D da grelha salarial. Curiosamente ao compararmos a RMMB desta categoria profissional 

com as restantes, verificamos que esta é inferior à de outras categorias em níveis 

inferiores, nomeadamente do Nível F (Revisor/a e ou Controlador/a de Qualidade) e do 

Nível H (Ajudante de Corte). 

Na análise do conjunto dos fatores, verificamos que esta categoria obteve a 4ª pontuação 

mais elevada, 682,5 pontos, ficando enquadrada no Grupo n.º 2. Devido às características 

das suas tarefas, compreende-se que tenha obtido a pontuação mais elevada em 

comparação com as restantes no fator Responsabilidades, 162,3 pontos. Ao analisarmos 

os fatores Competências, verificamos que se destacam das demais categorias nos 

subfatores Formação Profissional e/ou Formação no Posto de Trabalho, mais pela 

Formação no Posto de Trabalho, uma vez que, normalmente esta categoria é ocupada 

por trabalhadoras com uma grande experiência de trabalho na área da confeção e têm 
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um conhecimento abrangente da utilização das máquinas utilizadas na área de produção 

e, em alguns casos, são também responsáveis pela formação das novas trabalhadoras, 

funções que indicam realizar com frequência. 

No que respeita ao fator Esforços, verificamos que a pontuação obtida (192.1 pontos) 

está em linha com a média das pontuações obtidas (196 pontos). Destaca-se apenas que 

estas trabalhadoras referem não estar tão expostas a ritmos de trabalho muito intensos 

e nem as suas tarefas exigem um esforço visual muito elevado. 

Por fim, relativamente ao fator Condições de Trabalho obteve uma pontuação de 114,2 

pontos, não muito longe da média de 127,6 pontos. Estas trabalhadoras desenvolvem as 

suas tarefas junto das restantes trabalhadoras da área da produção e por isso estão 

igualmente expostas às mesmas situações de risco. O único subfator onde as suas 

respostas se distanciam mais das restantes categorias profissionais é no subfator de 

Vapores, Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos onde consideram que estão pouco 

expostas a estas agressores. 

 

2.5.3.3 CHEFE DE SECÇÃO (ARMAZÉM) 

 

A categoria profissional de Chefe de Secção (Armazém), também de 

predominância feminina, representa 1,15% do total de TCO, e está 

situada no Nível D da Grelha Salarial. Das categorias selecionadas, 

esta Categoria Profissional apresenta a 3ª RMMB mais elevada 

sendo que também aqui é superada por uma categoria posicionada num nível inferior na 

grelha salarial, o Revisor/a e/ou Controlador/a de Qualidade no nível F da grelha salarial. 

Na avaliação dos fatores, obteve a 7ª pontuação, 634,2 pontos, ocupando uma posição 

no Grupo n.º 3.  

As pontuações obtidas em cada um dos fatores são muito próximas das médias do 

conjunto das categorias profissionais. No caso dos Fatores Competências (224,7 pontos) 

e Responsabilidades (114,3 pontos) obteve uma pontuação ligeiramente acima da média, 

211,6 e 107,5 pontos respetivamente. No fator Competências salienta-se da maioria das 

categorias profissionais pelo facto de no exercício das suas tarefas ter que efetuar os 

registos todos no computador (utilização de tecnologias de informação e comunicação). 

No caso do fator Responsabilidades salienta-se da maioria das categorias profissionais no 

subfator Documentos, uma vez que recebe e analisa documentos para a execução das 

suas tarefas e também preenche documentos com informação sobre as tarefas 

executadas. 

Nos fatores Esforços (185 pontos) e Condições de Trabalho (110,2 pontos) a situação 

inverte-se, as pontuações obtidas ficaram ligeiramente abaixo da média do conjunto das 

categorias profissionais, 196 e 127 pontos respetivamente. No que concerne ao fator 

Esforços, o subfator que apresenta uma diferença maior para as médias dos restantes 

subfatores é o subfator Movimentos Repetitivos, uma vez que as tarefas realizadas por 

estas trabalhadoras não implicam movimentos repetitivos.  
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Já no fator Condições de Trabalho, o subfator que mais se destaca é o subfator Ruído, 

uma vez que as tarefas realizadas em armazém não estão tão expostas ao ruido 

produzido na área de confeção. 

Verificamos também que a maioria das trabalhadoras inquiridas referem realizar com 

frequência outras tarefas além das registadas no CCT, como por exemplo: 

• Dá apoio quando necessário a embalar e etiquetar; 

• Dá apoio no acabamento; 

• Dá apoio onde for preciso, como dobrar, embalar, colocar etiquetas, atender o 

telefone, tratar de acessórios, rececionar a água e líquidos. 

 

2.5.3.4 CORTADOR/A E/OU ESTENDEDOR/A DE TECIDOS 

 

A Categoria Cortador/a e/ou Estendedor/a de Tecidos, de 

predominância feminina, representa 1,32% dos TCO, está 

enquadrada no Nível F da grelha salarial. Ao analisarmos a RMMB 

desta categoria profissional, verificamos que a RMMB desta 

categoria é também superada por uma categoria posicionada num nível salarial inferior, 

curiosamente pelo/a Ajudante de Corte que está posicionado no nível H da grelha salarial.  

Durante a aplicação dos inquéritos verificamos que havia alguma confusão entre as 

trabalhadoras para perceberem se eram Cortadoras ou Ajudantes de Corte e com a 

aplicação do inquérito, verificamos que em algumas das situações o corte estava à 

responsabilidade de trabalhadoras classificadas como ajudantes de corte. Esta situação 

poderá indicar que há trabalhadoras classificadas como Ajudante de Corte que deveriam 

estar classificadas como Cortadoras e/ou Estendedoras de Tecidos, o que poderá 

justificar a RMMB da categoria Ajudante de Corte ser superior à de Cortador/a e/ou 

Estendedor de Tecidos. 

No que concerne à avaliação dos fatores, esta categoria profissional obteve a pontuação 

mais elevada no conjunto das categorias em análise, 746,4 pontos, e ficou posicionada 

no Grupo n.º 1. 

Apesar de só num dos fatores ter tido a pontuação mais elevada, fator Esforços, 

verificamos que nos fatores Competências e Responsabilidades as pontuações registadas 

estão acima da média das restantes categorias em análise e no fator Condições de 

Trabalho a pontuação obtida é igual à da média de todas as categorias.  

No fator Competências, esta categoria teve a 2ª pontuação mais elevada, 246,6 pontos, 

logo a seguir às Modistas, com 258,2 pontos. Esta categoria destacou-se das restantes 

categorias no subfator Tecnologias de Informação e Comunicação, uma vez que, o corte 

hoje está informatizado e estas trabalhadoras operam com um computador para 

executar o corte das peças para que entrem na linha de produção.  

Ao analisarmos o facto Responsabilidades, verificamos que esta categoria se destaca no 

subfator Verificação da Qualidade. Pelo que as trabalhadoras nos transmitiram durante 

a aplicação do inquérito, a operação do corte acarreta uma grande responsabilidade 

  
Competências 

Responsabilidade 
Esforços 

 
Condições de Trabalho  

 
 
 
 



 

 
70 

porque se as peças entram na linha de produção com algum problema ou defeito vai 

paralisar por completo a linha e causar desperdícios muito elevados de tecido. Assim, é 

muito importante a verificação e posicionamento dos tecidos antes de se dar início ao 

corte e após o corte para que todas as peças estejam de acordo com os padrões 

definidos.  

No fator Esforços, esta categoria profissional obteve a pontuação mais elevada, 228,8 

pontos. Esta categoria, em comparação com as restantes categorias profissionais, 

destacou-se praticamente em todos os subfatores. As trabalhadoras referiram que é uma 

atividade muito desgastante porque têm que transportar os rolos dos tecidos até às 

máquinas de corte, pegar nos rolos de tecido (que têm um peso considerável) e estende-

lo pela máquina de corte ou mesa de corte e após o corte, com recurso a um sistema 

computorizado ou manual, têm de recolher as peças todas para que possam ser enviadas 

para a linha de produção.  

Por fim, no fator Condições de Trabalho obteve a mesma pontuação da média de todas 

as categorias analisadas. Ao analisarmos individualmente cada um dos subfatores, 

verificamos que não há nenhum subfator em que esta categoria se destaque 

relativamente às restantes. 

A maioria das trabalhadoras inquiridas refere que só realiza as tarefas contratualizadas 

pelo CCT e apenas 1 trabalhadora refere que raramente executa outras tarefas. 

 

2.5.3.5 REVISOR/A E/OU CONTROLADOR/A DE QUALIDADE 

 

Esta categoria de predominância feminina representa 0,94% dos 

TCO e encontra-se posicionada no nível F da grelha salarial. Apesar 

de estar posicionada no nível F, a sua RMMB, de 1.054,97 €, é a 2ª 

mais elevada das categorias em análise, superando as duas 

categorias que estão posicionadas no nível D, Chefe de Linha ou Grupo e Chefe de Secção 

(Armazém). 

Apesar da responsabilidade e da importância desta categoria na área da produção, 

conforme é demonstrado pela RMMB que auferem estas trabalhadoras a pontuação 

obtida, na análise dos fatores não transparece essa mesma importância. Esta categoria 

obteve a 2ª pontuação mais baixa das categorias em análise (574,8 pontos), tendo ficado 

na 14ª posição e ficando posicionada no Grupo n.º 4.  

Ao analisarmos individualmente os fatores, verificamos que obteve a pontuação mais 

baixa, quando comparado com as restantes categorias, no fator Responsabilidade. No 

fator Competências e Esforços não obteve uma pontuação abaixo da média e apenas no 

fator Condições de Trabalho teve uma pontuação ligeiramente acima da média das 

categorias em análise. 

Ao analisarmos individualmente os subfatores que compõem o fator Competências 

(186,2 pontos), verificamos que na maioria dos subfatores obteve uma pontuação abaixo 

da média de todas as categorias. Sendo que no subfator Rapidez de Execução, é onde se 
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verifica a maior diferença. Compreensível porque estas trabalhadoras têm que executar 

um trabalho de muita atenção e verificação às peças já confecionadas para avaliarem se 

estão dentro dos critérios definidos e por isso, a rapidez de execução não é um critério 

relevante para elas. 

No que respeita ao fator Responsabilidades, curiosamente, verificamos esta categoria 

teve a pontuação mais baixa neste fator, 67,3 pontos, quando comparada com as 

restantes categorias em análise. Apesar de ter uma responsabilidade muito elevada na 

verificação da qualidade dos produtos, não faz parte das suas funções, proceder à 

reparação ou correção dos problemas identificados e por este motivo até mesmo no 

subfator Verificação da Qualidade, onde se esperaria que obtivesse uma pontuação mais 

alta, não obteve a pontuação mais elevada. 

Ao avalisarmos o fator Esforços (181,8 pontos), verificamos que nos subfatores Posições 

Corporais, Ritmos de Trabalho, Esforço Visual, e Atenção obteve as pontuações mais 

elevadas que se ajusta inteiramente às exigências das tarefas requeridas por esta 

categoria profissional.  

O fator Condições de Trabalho (139,5 pontos) é o único em que a pontuação obtida 

obteve um registo acima da média do conjunto das categorias. Pelas respostas registadas 

verificamos que as trabalhadoras estão muito expostas aos subfatores Ruido e Iluminação 

Insuficiente. 

Por fim, importa referir que todas as trabalhadoras inquiridas referiram que com 

frequência realizam outras tarefas além das presentes no CCT, como por exemplo: 

• Dá apoio à Chefe de Linha; 

• Controlo/Acabamento; 

• Chefe de Linha; 

• Dá apoio na embalagem. 

 

2.5.3.6 COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A (CONFEÇÃO EM SÉRIE) 

 

A categoria Costureiro/a Qualificado/a representa 4,16% dos/as 

trabalhadores/as desta Indústria, está posicionada no nível G da 

grelha salarial e à imagem do que acontece também com as 

categorias de Costureiro/a Especializado/a e Costureiro/a, as mulheres representam mais 

de 99% dos TCO registados com esta categoria. Importa referir que a esta categoria só 

chegam as trabalhadoras que foram promovidas por vontade da empresa. O CCT não tem 

nenhuma regra de progressão automática ou de avaliação de desempenho para esta 

categoria profissional. Ao analisarmos a RMMB, verificamos que a RMMB destas 

trabalhadoras é a 2º mais baixa das categorias em análise, sendo superada por categorias 

posicionadas em níveis inferiores da grelha salarial (nível H e I) e até mesmo pelas 

categorias de Costureiro/a Especializado/a e Costureiro/a que ocupam uma posição de 

iniciação e intermédia no desenvolvimento da carreira profissional. 
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Relativamente à análise dos fatores, verificamos que obteve uma pontuação de 676,0 

pontos sendo a 5ª melhor pontuação quando comparada com as restantes categorias 

profissionais, tendo ficado colocada no Grupo n.º 2. 

Ao analisarmos individualmente cada um dos fatores, verificamos que é nos fatores 

Esforços e Condições de Trabalho que as pontuações obtidas mais se distanciam da 

média do conjunto das categorias. No caso do fator Esforços verificamos que obteve 

pontuações acima da média nos subfatores Movimentos Repetitivos, Ritmos de Trabalho, 

Coordenação Motora e Esforço Visual. No caso do subfator Movimentos Repetitivos foi 

unânime em todas as trabalhadoras inquiridas que a as tarefas realizadas implicam 

movimentos repetitivos ao longo de toda a jornada de trabalho, da mesma forma foi 

consensual que estão expostas a um ritmo de trabalho muito intenso e que a atividade 

desenvolvida implica um grande esforço visual. Já no que respeita ao subfator 

Coordenação Motora, verificamos uma diferença pontual para as demais categorias que 

não as costureiras porque esta atividade exige coordenação mãos e pés, uma vez que, à 

medida que têm que controlar a máquina com as mãos, têm também que controlar com 

um pedal a velocidade a que a máquina opera. 

As Costureiras Qualificadas apresentam um valor de 225,1 pontos nas Competências, no 

fator Responsabilidades obtiveram um total de 108,5 pontos, já no fator Esforços, elas 

obtiveram um resultado de 206,3 pontos e no fator Condições de Trabalho, apresentam 

um total de 139,5 pontos. 

No que concerne ao fator Condições de Trabalho, verificamos que os subfatores que 

registam uma maior diferença para a média do conjunto das categorias são os subfatores 

Ruido, Iluminação Insuficiente, Vibrações e Vapores, Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos 

Tóxicos. Estas trabalhadoras estão posicionadas no meio da área da produção e por isso 

estão expostas ao ruído produzido pelas máquinas todas que estão instaladas na área de 

confeção bem como às vibrações produzidas pela máquina que estão a operar. As 

trabalhadoras registam que nem sempre as condições de iluminação são as melhores e 

que não é possível escapar à exposição a poeiras que vêm junto com os tecidos que estão 

a trabalhar. 

Relativamente aos fatores Competências e Responsabilidades, salientamos o subfator 

Habilitações Escolares onde verificamos que a maioria das trabalhadoras tem apenas o 

1º ou 2º ciclo concluído. Esta categoria, juntamente com as Chefes de Linha e as 

Prenseiras, foram as que obtiveram a pontuação mais baixa neste subfator. Por sua vez, 

registamos que nos subfatores, Conteúdo do Trabalho, Adaptação à Mudança (do fator 

Competências) e Verificação de Qualidade (do fator Esforços) obtiveram a pontuação 

mais elevada para as questões apresentadas. As trabalhadoras referem que executam 

uma ou mais tarefas, verificam a qualidade do trabalho realizado e corrigem eventuais 

anomalias, bem como, procedem 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. Todas as 

trabalhadoras indicaram que no desempenho das suas tarefas têm que verificar se o 
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trabalho está executado de acordo com o que foi solicitado e caso identifiquem algum 

erro ou problema têm que desmanchar e corrigir. Apesar das baixas habilitações, 

verificamos que estas trabalhadoras estão sujeitas a um nível de responsabilidade e 

esforço muito elevado e a condições de trabalho nem sempre correspondentes. 

Verificamos também que maioritariamente todas as inquiridas referem realizar as tarefas 

constantes no CCT, apenas duas trabalhadoras referem fazer outras atividades além das 

que constam no CCT. 

 

2.5.3.7 ENGOMADOR/EIRA OU BRUNIDOR/EIRA 

 

A categoria profissional Engomador/eira ou Brunidor/eira, de 

predominância feminina, representa 5,60% dos TCO e está 

posicionada no nível G da grelha salarial. Ao analisarmos a sua 

RMMB com sua posição na grelha salarial, verificamos que outras 

categorias do nível salarial H, Distribuidor/a de Trabalho e Revistador/eira auferem um 

RMMB superior.  

Ao analisarmos a sua pontuação pelos fatores em análise, verificamos que esta categoria 

obteve uma pontuação de 629,7 pontos ficando colocada no Grupo n.º 3. Quando 

comparada com as restantes categorias em análise, verificamos que ficou posicionada na 

10ª posição. Concretamente, esta categoria teve uma pontuação abaixo da média do 

conjunto das categorias em praticamente todos os fatores (fator Competências 187,8 

pontos e Responsabilidades 97,3 pontos), com a exceção do fator Esforços (219,4 

pontos). 

Dos 8 subfatores que compõem o fator Esforços, apenas em três deles esta categoria 

profissional não obteve a pontuação máxima. Não é de estranhar esta situação uma vez 

que, de acordo com os relatos das trabalhadoras inquiridas trata-se de uma atividade 

bastante exigente ao nível físico dado que exige que as trabalhadoras estejam de pé 

durante toda a jornada de trabalho, a executar sempre o mesmo movimento de braços 

e tronco, num ritmo de trabalho muito intenso e numa tarefa que exige muita atenção 

visual para que as peças apresentem os vincos corretamente. 

No que respeita aos restantes fatores, registamos que no fator Condições de Trabalho 

(125,2 pontos) esta categoria profissional foi uma das poucas categorias que registou no 

subfator Exposição a Riscos e Doenças Profissionais a pontuação máxima, alertando para 

as exigências desta atividade ao nível físico e o desgaste que a longo prazo pode provocar 

nestas trabalhadoras não só na sua saúde física como psicológica. De acordo com os 

relatos registados, muitas destas trabalhadoras referem que normalmente sentem com 

frequência dores lombares, nos membros superiores e inferiores, e no pescoço e ombros. 

Já no que se refere às tarefas realizadas as trabalhadoras inquiridas referem que 

executam a maioria das tarefas registadas no CCT e apontam também que com alguma 

frequência executam tarefas além das registadas no CCT.  
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2.5.3.8 PRENSEIRO/A 

 

A categoria profissional Prenseiro/eira, é também de 

predominância feminina, representa 1,14% dos TCO e está 

posicionada no nível G da grelha salarial. A RMMB desta categoria 

quando comparada com as restantes categorias profissionais, é mais baixa do que as 

outras categorias posicionadas em níveis salariais inferiores, de forma que, das categorias 

em análise, esta categoria apresenta a 4ª RMMB mais baixa. 

No que respeita à pontuação obtida pela análise dos fatores, esta categoria obteve a 

pontuação mais baixa das categorias em análise, 571,6 pontos e ficou colocada no Grupo 

n.º 4. 

Apesar de ter sido a categoria com a pontuação mais baixa no conjunto das categorias 

em análise, em nenhum dos fatores analisados teve a pontuação mais baixa, contudo em 

todos eles obteve uma pontuação abaixo da média do conjunto das categorias. 

Antes de apresentarmos uma análise mais específica dos fatores, importa referir que 

durante a aplicação dos inquéritos tivemos alguma dificuldade em identificar 

trabalhadoras com esta categoria a quem pudéssemos aplicar o inquérito. Pelo que 

conseguimos perceber, é uma atividade muito necessária na confeção de camisas, mas 

na confeção das restantes peças de vestuário já não é tão necessária sendo substituída 

pela Engomadeira e/ou Brunideira. Pelos relatos registados verificamos que é uma 

categoria que no passado foi uma categoria com mais responsabilidade do que aquela 

que hoje possui no conjunto das categorias da área da produção. 

Ao analisarmos o fator Competências (186,7 pontos), verificamos, à imagem do que 

acontecia com as Costureiras Qualificadas, também as Prenseiras registam as 

habilitações escolares mais baixas, concluíram apenas o 1º ciclo ou 2º ciclo de 

escolaridade. Ao nível da experiência necessária para realizar as suas tarefas, as 

trabalhadoras referem que até 6 meses de experiência em contexto de trabalho é 

suficiente para que qualquer pessoa possa desempenhar as suas funções.  

É no fator Responsabilidades (97,3 pontos) que esta categoria regista a menor diferença 

para a média do conjunto das categorias. Pelo facto de operarem com um equipamento 

que apresenta riscos no caso de uma má utilização e pelo facto de poderem provocar 

estragos nos tecidos que não são recuperáveis e provocar desperdício de matéria-prima 

as pontuações nos subfatores que compõem este fator são mais próximas da média do 

conjunto das categorias.  

Ao analisarmos o fator Esforços (175,1 pontos), verificamos alguma semelhança com a 

categoria de Engomadeira e/ou Brunideira também aqui as trabalhadoras registam nos 

subfatores Posições Corporais e Movimentos Repetitivos a pontuação mais elevada uma 

vez que estão durante toda a jornada de trabalho de pé e a executar os mesmos 

movimentos. 

No que respeita ao fator Condições de Trabalho (112,5 pontos), as trabalhadoras 

inquiridas destacaram a sua exposição aos subfatores Ambiente Térmico, devido ao calor 
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produzido pelas prensas e Vapores, Gases, Fibras, Poeiras, e/ou Produtos Tóxicos devido 

aos vapores que são libertados pelas prensas. 

Todas as inquiridas referiram realizar pelo menos metade das tarefas presentes como 

vincar frentes e/ou outras atividades de ferro no CCT e apenas uma referiu realizar com 

frequência outras tarefas além das que estão registadas no CCT. 

  

2.5.3.9 AJUDANTE DE CORTE 

 

A categoria profissional Ajudante de Corte, está posicionada no 

nível H da grelha salarial, dois níveis abaixo do/a Cortador/a e/ou 

Estendedor/a de Tecidos (nível F), representa 1,96% dos TCO e é 

também de predominância feminina. A RMMB dos/as 

trabalhadores/as desta categoria é a 4ª mais elevada das categorias em análise, sendo 

superior inclusive à dos/as trabalhadores/as com a categoria Cortador/a e/ou 

Estendedor/a de Tecidos.  

Ao inquirirmos as trabalhadoras com esta categoria notamos por vezes alguma 

dificuldade nas trabalhadoras em identificarem se estavam registadas com a categoria de 

Ajudante de Corte ou Cortador/a e/ou Estendedor/a de Tecidos uma vez que tinham a 

responsabilidade pelas tarefas do corte. Esta situação poderá levantar a questão se as 

trabalhadoras estão bem classificadas face às suas funções e responsabilidades. Se estas 

trabalhadoras não estiverem bem classificadas poderá justificar o facto de terem uma 

RMMB superior porque deveriam estar registadas como Cortadoras e/ou Estendedoras 

de Tecidos e não como Ajudantes de Corte porque estão a auferir como tal. 

Avaliando a pontuação obtida, verificamos que esta categoria obteve uma pontuação de 

710,4 pontos, posicionando-se no Grupo n.º 1, e é também a 2ª pontuação mais elevada, 

logo a seguir à categoria Cortador/a e/ou Estendedor/a de Tecidos. 

Numa análise mais detalhada aos fatores verificamos que com a exceção do fator 

Esforços (178,1 pontos), em que a pontuação obtida ficou abaixo da média do conjunto 

das categorias em análise, nas restantes categorias a pontuação obtida foi superior à 

média do conjunto das categorias e no caso do fator Condições de Trabalho foi a 

categoria que obteve a pontuação mais elevada, 156,1 pontos.  

Ao analisarmos o fator Condições de Trabalho, verificamos que as trabalhadoras 

inquiridas se encontram muito expostas aos subfatores Ruido, Ambiente Térmico, 

Vapores, Gazes, Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos e Exposição a Riscos e Doenças 

Profissionais. Dos 6 subfatores em análise, neste fator esta categoria teve a pontuação 

máxima em 4 dos subfatores considerando apenas que não se sentem muito expostas 

aos subfatores Iluminação Insuficiente e Vibrações.  

No fator Competências (233,6 pontos), destacam-se das demais por utilizarem um 

equipamento computorizado, à imagem do que foi registado pelas Cortadoras e/ou 

Estendedoras de Tecidos. Também nos subfatores Habilidade Manual, Agilidade 

Corporal, Rapidez de Execução e Conteúdo do Trabalho obtiveram as pontuações mais 
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elevadas devido às características das tarefas realizadas que têm uma exigência física 

elevada para estender os tecidos e conhecer bem os tecidos para saber como posiciona-

los corretamente para que as peças sejam cortadas de acordo os requisitos 

estabelecidos. Estas tarefas têm que ser executadas com rapidez porque toda a linha de 

produção está dependente da chegada das peças do Corte para iniciarem as suas 

funções. 

No fator Responsabilidades (142,6 pontos) destacam-se da média do conjunto das 

categorias nos subfatores Documentos e Consequência dos Erros, uma vez que, estas 

trabalhadoras recebem informação documental com as orientações e indicações do 

trabalho a realizar, analisam essa informação recebida e têm que preencher documentos 

com os resultados do trabalho realizado e como é percetível as consequências em 

situação de erro destas trabalhadoras terá consequências danosas para a empresa uma 

vez que poderá por em causa o funcionamento da linha de produção, causar desperdício 

de matéria-prima, causar defeitos na confeção das peças e causar atrasos na entrega da 

encomenda. 

No fator Esforços (178,1 pontos), a pontuação obtida foi ligeiramente inferior à média do 

conjunto das categorias. Neste subfator o que as trabalhadoras inquiridas salientarem foi 

o trabalho realizado durante toda a jornada de pé, o facto de terem que pegar sempre 

em caixas com as peças cortadas com mais de 10kg e o esforço visual elevado exigido 

para a execução das tarefas. 

A maioria das inquiridas referem realizar todas as tarefas constantes no CCT e referem 

também com frequência realizar outras tarefas além das constantes no CCT como por 

exemplo: 

• Dá apoio onde for preciso; 

• Dá apoio no acabamento; 

• Executa tarefas de cortador/a. 

 

 

 

 

 

2.5.3.10 COSTUREIRO/A ESPECIALIZADO/A 

 

A categoria Costureiro/a Especializado/a representa 22,39% dos 

TCO, está posicionada no nível H da grelha salarial, um nível abaixo 

da categoria Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série), no 

nível G. As mulheres nesta categoria representam mais de 99% dos TCO, tal como 

acontece com as categorias de Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série) e 

Costureiro/a. Importa referir que no caso da categoria Costureiro/a Especializado/a, o 

CCT prevê que os/as trabalhadores/as classificados/as com a categoria de Costureiro/a 

passados dois anos sejam promovidos para esta categoria. Esta situação já não se verifica 

  
Competências 

Responsabilidades 
Esforços 

Condições de Trabalho 
 
 
 



 

 
77 

no acesso à categoria de Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série), onde a 

promoção automática não se aplica. 

Esta situação poderá ajudar a explicar o facto de as Costureiros/as Especializados/as 

apresentarem uma RMMB e uma pontuação aos fatores em análise superior aos 

Costureiros/as Qualificados/as (Vestuário em Série).  

A RMMB desta categoria no conjunto das categorias em análise é a 3ª mais baixa, ficando 

apenas à frente do/a Costureiro/a Qualificado/a e do/a Acabador/a. A categoria de 

Costureiro/a que está posicionada num nível inferior (nível I) apresenta uma RMMB 

superior a esta categoria.  

Ao analisarmos o resultado obtido nos fatores em análise, verificamos que esta categoria 

profissional obteve a 3ª melhor pontuação no conjunto das categorias em análise, 699,9 

pontos, posicionando-se no Grupo n.º 2. A pontuação obtida não difere muito da 

pontuação obtida pela categoria Costureiro/a Qualificada (Vestuário em Série) que 

obteve 676 pontos, mas apresenta uma pontuação já mais distante da categoria de 

Costureiro/a, que obteve 636,5 pontos. Dos registos obtidos por parte das trabalhadoras 

nesta categoria foram inquiridas trabalhadoras que há mais de 20 ou 30 anos executam 

estas funções e com esta categoria profissional. Face à diferença da RMMB e da 

pontuação obtida na análise dos fatores, somos da opinião que algumas das 

trabalhadoras inquiridas nesta categoria, ao nível de experiência e competências, estão 

mal classificadas e permanecem como Costureiras Especializadas porque a empresa não 

lhes altera a categoria. 

Em todos os fatores, esta categoria obteve uma pontuação acima da média do conjunto 

das categorias em análise. Ao analisarmos o fator Competências (228,2 pontos), 

verificamos que esta categoria se destaca da maioria das categorias por ter obtido a 

pontuação mais elevada nos subfatores Habilidade Manual, Agilidade Corporal, Rapidez 

de Execução e Conteúdo do Trabalho. Com efeito, as operações realizadas e os ritmos de 

trabalho exigem agilidade, precisão no trabalho de mãos e ao mesmo tempo algumas das 

operações que são realizadas são também minuciosas e ao mesmo tempo exigem rapidez 

na sua execução. 

No fator Responsabilidade (123,9 pontos), as pontuações obtidas estão em linha com a 

média do conjunto das categorias. Destaca-se apenas o subfator Verificação da 

Qualidade, uma vez que, estas trabalhadoras durante as operações que estão a executar 

têm que verificar se o trabalho foi bem executado e se apresentar algum problema, 

desfazer e corrigir. 

Já no fator Esforços (216,8 pontos), destacam-se os mesmos subfatores da categoria 

Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série), Movimentos Repetitivos, Ritmos de 

Trabalho e Coordenação Motora e Esforço Visual, e exatamente pelos mesmos motivos, 

operações repetitivas ao longo de toda a jornada de trabalho, num conjunto de 

movimentos que implicam coordenação dos pés e das mãos e num ritmo de trabalho 

muito intenso. As inquiridas consideram também que as tarefas desempenhadas exigem 

um esforço visual muito elevado.  
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Por fim, no fator Condições de Trabalho (131,0 pontos), as pontuações obtidas nos 

subfatores em análise estão em linha com a média do conjunto das categorias em análise, 

não se destacando nenhum subfator em especifico e verificamos também que as 

pontuações obtidas por esta categoria profissional estão muito próximas das obtidas 

pelas trabalhadoras das categorias de Costureira Qualificada (Vestuário em Série) e 

Costureira. 

 

2.5.3.11 DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO 

 

Esta categoria representa 1,15% dos TCO, está posicionada no nível 

H da grelha salarial e é de predominância feminina. Ao analisarmos a 

RMMB desta categoria, em comparação com as restantes categorias 

em análise, verificamos que esta categoria aufere a 7ª RMMB mais 

elevada, mais elevada inclusive das três categorias em análise posicionadas no nível G da 

grelha salarial. 

Analisando as pontuações obtidas verificamos que no total esta categoria obteve 610,0 

pontos, a 4ª pontuação mais baixa das categorias em análise, posicionando-se no Grupo 

n.º 4. 

Nos fatores Competências (194,1 pontos) e nos fatores Responsabilidades (71,4 pontos), 

esta categoria profissional obteve pontuações abaixo da média do conjunto das 

categorias em análise. Ao analisarmos os subfatores verificamos que esta categoria 

obteve a pontuação mais baixa no subfator Formação Profissional e/ou Formação no 

Posto de Trabalho, onde as inquiridas indicaram serem precisos até 6 meses de 

experiência no posto de trabalho para desempenharem as suas funções. Por sua vez 

obtiveram a pontuação mais elevada no subfator Consequências de Erros, uma vez que, 

caso cometam um erro ao distribuir as peças pelas costureiras que estão na linha de 

produção poderão pôr em causa todo o lote. 

Numa análise mais pormenorizada ao fator Esforços (202,3 pontos), verificamos que esta 

categoria está muito exposta ao subfator Posturas e Ritmos de Trabalho. Pelo que 

registamos dos relatos das trabalhadoras, à imagem do ritmo de trabalho muito intenso 

das Costureiras na linha de produção, elas têm que acompanhar esse ritmo ao colocar as 

peças ao alcance das costureiras para que elas possam trabalha-las. Esta tarefa obriga 

também à execução de um conjunto de posturas que no imediato originam dores 

musculares e a longo prazo poderão provocar doenças profissionais. 

Por esta categoria operar no seio da linha de produção, verificamos ao analisar o fator 

Condições de Trabalho (142,2 pontos) que as trabalhadoras indicaram estar muito 

expostas aos subfatores Ruído, Iluminação Insuficiente, Ambiente Térmico e Vapores, 

Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos.  

Analisando a conformidade das tarefas realizadas com as que estão descritas no CCT, 

verificamos que a maioria realiza pelo menos metade ou maioria das tarefas registadas 
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no CCT e que todas realizam tarefas além das que estão presentes no CCT com maior ou 

menor frequência, como por exemplo: 

• Prepara as componentes das peças juntamente com as linhas que vão ser usadas; 

• Ajuda na embalagem; 

• Dá apoio na termocolagem da peça; 

• Faz tarefas de brunidor/eira; 

• Ajuda no acabamento (rendar); 

 

2.5.3.12 REVISTADOR/EIRA 

 

Esta categoria está posicionada no nível H da grelha salarial, 

representa 4,60% dos TCO desta indústria e também ela é de 

predominância feminina. A RMMB desta categoria posiciona-se 

logo a seguir à categoria de Distribuidor/a de Trabalho, sendo a 

categoria com a 8ª RMMB mais elevada também ela mais elevada que as categorias em 

análise que estão posicionadas no nível G da grelha salarial. 

Ao analisarmos as pontuações obtidas nos fatores em análise, verificamos que esta 

categoria obteve a pontuação de 629,8 pontos, sendo a categoria com a 9ª pontuação 

mais elevada e ficando posicionada no Grupo n.º 3. 

Esta categoria destaca-se das restantes categorias, curiosamente, por ter tido a 

pontuação mais baixa no fator Responsabilidades (96,5 pontos). Ao analisarmos os 

subfatores que compõem este fator, verificamos que no subfator Verificação da 

Qualidade a categoria obteve a pontuação mais elevada, devido ao conteúdo intrínseco 

das suas tarefas de verificar as peças, mas nos restantes subfatores as pontuações foram 

todas abaixo da média do conjunto das categorias em análise. 

No fator Competências (191,2 pontos), esta categoria profissional obteve também uma 

pontuação abaixo da média do conjunto das categorias em análise. Também aqui, na 

maioria dos subfatores em análise a pontuação obtida foi abaixo da média do conjunto 

das categorias. Apesar de ser uma categoria que ao nível das tarefas exige Agilidade 

Corporal e Rapidez as trabalhadoras inquiridas referem que são necessários até 6 meses 

de formação no posto de trabalho para desempenhar esta funções, as tarefas não exigem 

comunicação e é um trabalho individual.  

No fator Esforços a pontuação obtida, 201,8 pontos, foi ligeiramente acima da média do 

conjunto das categorias. As trabalhadoras inquiridas destacam as Posições Corporais 

adotadas para a execução das tarefas, os Movimentos Repetitivos ao longo de toda a 

jornada de trabalho, os Ritmos de Trabalho muito intensos, um elevado Esforço Visual e 

uma Atenção elevada na execução das tarefas. 

No facto Condições de Trabalho a pontuação obtida também foi ligeiramente superior à 

média do conjunto das categorias. De acordo com os dados recolhidos as trabalhadoras 

referem estar muito expostas aos subfatores Ruído, Ambiente Térmico e Vapores, Gases, 

Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos. 
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As inquiridas referem realizar a maioria ou todas as tarefas presentes no CCT e apenas 

duas inquiridas mencionaram realizar outras tarefas além das que estão descritas no CCT 

com frequência. 

 

2.5.3.13 ACABADOR/A 

 

Esta categoria está posicionada no nível I da grelha salarial, o nível 

mais baixo das categorias em análise, representa 4,19% dos/as TCO 

e é de predominância feminina. Das categorias selecionadas para 

análise esta é a categoria que apresenta a RMMB mais baixa. 

Ao analisarmos as pontuações obtidas nos fatores em análise, verificamos que a categoria 

obteve 595,1 pontos no total, posicionando-se no Grupo n.º 4, e foi a 3ª pontuação mais 

baixa das categorias em análise. 

O fator Condições de Trabalho (137,1 pontos) é o único em que a pontuação obtida foi 

ligeiramente superior à média do conjunto das categorias em análise. Os subfatores que 

mais se destacam nesta categoria são os subfatores Ambiente Térmico e Vapores, Gases, 

Fibras, Poeiras e/ou Produtos Tóxicos. As trabalhadoras inquiridas manifestaram estar 

muito expostas a variações de temperatura e a poeiras.  

Nos restantes fatores as pontuações obtidas foram todas inferiores à média do conjunto 

das categorias em análise. No fator Competências (197,6 pontos), as trabalhadoras 

inquiridas salientam o facto de as tarefas realizadas exigirem um elevado nível de 

Habilidade Manual e Rapidez de Execução das tarefas. 

No fator Responsabilidades (74,6 pontos), as trabalhadoras inquiridas manifestam que 

no desempenho das suas tarefas não têm de assumir um elevado nível de 

responsabilidade. Em todos os subfatores obtiveram uma pontuação abaixo da média do 

conjunto das categorias em análise.  

No fator Esforços (185,8 pontos), as trabalhadoras inquiridas manifestam a sua exposição 

a Posições Corporais desgastantes, de pé ao longo de toda a jornada de trabalho, a 

execução de Movimentos Repetitivos, também ao longo da jornada de trabalho e a 

elevada Atenção que têm que prestar na execução das suas tarefas. 

A maioria das trabalhadoras inquiridas refere realizar metade ou a maioria das tarefas 

que estão descritas no CCT. Duas das trabalhadoras inquiridas referem estar classificadas 

como Acabadoras mas não realizam nenhuma das tarefas descritas no CCT. Essas 

trabalhadoras referem executar as tarefas de: 

• Cola a tela no tecido; 

• Utiliza a escova elétrica; 

• Prensa; 

• Gasear; 

• Faz prenes; 

• Ajuda no armazém na receção de mercadorias; 

• Passa a ferro; 
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• Revista; 

• Regista todas as peças que saem da linha e para que a empresa tenha informação 

do que há em stock (preenchimento da ficha de acabamento). 

 

2.5.3.14 COSTUREIRO/A 

 

Esta categoria representa 36,7% dos TCO desta indústria e é a 

categoria profissional com o maior peso das categorias em análise. 

Tal como a categoria de Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em 

Série) e Costureiro/a Especializado/a mais de 99% dos profissionais 

registados com esta categoria são mulheres. Ao nível salarial esta categoria está 

posicionada no nível I da grelha salarial e analisando a RMMB, em comparação com as 

restantes categorias em análise, esta categoria tem 6ª RMMB mais baixa, mas 

curiosamente, superior à do/a Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série) e do/a 

Costureiro/a Especializado/a. 

Antes de avançar é importante referir que após 2 anos a executar as funções de 

Costureiro/a, o CCT prevê que estes trabalhadores/as sejam promovidos/as para 

Costureiro/a Especializado/a. Apesar de os/as trabalhadores/as só poderem ficar nesta 

categoria pelo período de 2 anos, curiosamente, é a categoria que agrega mais 

trabalhadores/as. 

Ao analisarmos a pontuação obtida nos fatores em análise, verificamos que obteve uma 

pontuação global de 636,5 pontos e que ficou posicionada no Grupo n.º 3. Se antes já 

tínhamos verificado que ao nível pontual não se verificava uma diferença pontual muito 

significativa entre as categorias de Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série) e 

Costureiro/a Especializado/a, já não se pode dizer o mesmo relativamente a esta 

categoria em que a diferença pontual é mais elevada.  

Ao analisarmos os fatores, verificamos que o fator Responsabilidades (88,3 pontos) foi o 

único em que esta categoria obteve uma pontuação abaixo da média do conjunto das 

categorias. Ao analisarmos os subfatores que compõem este fator, verificamos que na 

maioria dos subfatores as pontuações obtidas estão abaixo da média do conjunto das 

categorias em análise com a exceção do subfator Manutenção do Equipamento, porque 

as trabalhadoras inquiridas referem fazer a manutenção mínima do equipamento que 

operam.   

No fator Competências (219,6 pontos), esta categoria regista, a par com a categoria de 

Modelista, a pontuação mais elevada no subfator Habilitações Escolares, destacando-se 

aqui o facto de a maioria das inquiridas possuir o 12º Ano de Escolaridade. Tal como 

aconteceu com as categorias de Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série) e 

Costureiro/a Especializado/a, também obteve a pontuação mais elevada nos subfatores 

Agilidade Manual, Agilidade Corporal e Rapidez de Execução.  

No fator Esforços (199,3 pontos), as pontuações obtidas nos subfatores Posições 

Corporais, Movimentos Repetitivos, Posturas, Ritmos de Trabalho, Coordenação Motora 
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e Esforço visual forma iguais às obtidas pelas categorias Costureiro/a Qualificado/a 

(Vestuário em Série) e Costureiro/a Especializado/a. Nestes subfatores esta categoria 

obteve a pontuação mais elevada. 

No fator Condições de Trabalho (129,3 pontos), verificamos que também aqui a 

pontuação obtida foi ligeiramente superior à média do conjunto das categorias em 

análise. As trabalhadoras inquiridas destacam a sua exposição aos subfatores Ruido, 

Ambiente Térmico e Vapores, Gases, Fibras, Poeiras e Produtos Tóxicos, onde obtiveram 

as pontuações mais elevadas. 

Nenhuma das inquiridas mencionou realizar outras tarefas além das que estão descritas 

no CCT. 

 

2.5.3.15 PREPARADOR/A 

 

Por fim a categoria de Preparador/a, também de predominância 

feminina, representa 5,06% dos TCO, está posicionada no nível I da 

grelha salarial. A RMMB auferida por esta categoria profissional é a 

5ª mais baixa das categorias profissionais em análise.  

Se analisarmos as pontuações obtidas nos fatores em análise, a categoria de 

Preparador/a obteve também a 5ª pontuação mais baixa, 612,9 pontos, e ficou 

enquadrada no Grupo n.º 4.  

Dos fatores em análise, esta categoria destaca-se por ser a categoria que obteve a 

pontuação mais baixa no fator Competências, 184,0 pontos. Ao avaliarmos os subfatores 

e as pontuações obtidas, verificamos que no subfator Formação Profissional e/ou 

Formação no Posto de Trabalho as trabalhadoras inquiridas indicaram que são precisos 

apenas até 6 meses de formação no posto de trabalho para poder desempenhar as suas 

funções. Apesar de na maioria dos subfatores ter obtido uma pontuação abaixo da média 

do conjunto das categorias em análise, há um denominador comum nas categorias 

profissionais em análise e ao qual esta categoria também não escapa, nos subfatores 

Agilidade Corporal e Rapidez de Execução esta categoria obteve, também, a pontuação 

máxima.  

No fator Responsabilidade (78,9 pontos) apesar de não ter tido a pontuação mais baixa, 

quando comparada com as restantes categorias, teve uma pontuação abaixo da média 

do conjunto das categorias. Neste fator, todas as pontuações obtidas em cada um dos 

subfatores em análise ficaram abaixo da média do conjunto das categorias. 

No fator Esforços (212,3 pontos) e Condições de Trabalho (137,7 pontos), as pontuações 

obtidas foram ligeiramente superiores à média do conjunto das categorias em análise. As 

trabalhadoras inquiridas identificaram estarem muito expostas aos subfatores Posições 

Corporais e Movimentos Repetitivos ao mesmo tempo identificaram que as tarefas 

realizadas requerem Coordenação Motora entre mãos e pés e um Esforço Visual elevado.   
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No fator Condições de Trabalho, as trabalhadoras inquiridas indicam estar muito expostas 

aos subfatores Ruído, Ambiente Térmico e Vapores, Gases, Fibras, Poeiras e/ou Produtos 

Tóxicos. 

Por fim, relativamente às tarefas executadas, verificamos que a maioria das 

trabalhadoras referem que as suas tarefas estão enquadradas nas tarefas definidas pelo 

CCT e apenas uma trabalhadora menciona realizar outras tarefas com frequência além 

das que constam no CCT.  

 

2.5.4 EXPOSIÇÃO A RISCOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 

 

Procuramos também analisar a exposição das trabalhadoras a situações de risco 

profissional, quadro n.º 42. Esta questão colocada às trabalhadoras permitia mais que 

uma resposta e por isso procuramos analisar quais as situações que as trabalhadoras mais 

apontaram como as que mais as afetam no desenvolvimento da sua atividade. A situação 

que as inquiridas mais apontaram foi a situação de “Desconforto térmico”, 84 inquiridas 

assinalaram esta situação. A segunda situação de risco mais assinalada pelas inquiridas 

foi “Perfuração, corte ou hematoma” (64 respostas) e a terceira situação “Queimadura” 

(26 respostas). 

 
Quadro n.º 42 | Exposição a situações de Risco Profissional por categoria profissional 

Risco profissional 

 

 

 

 

 

 

Categoria Profissional 

Descon

forto 

Térmic

o 

Perfuraç

ão/ 

corte/ 

hemato

mas 

Queim

adura 

Queda 

 

Intoxica

ção por 

exposiç

ão a 

contami

nantes 

químico

s 

Incêndio 

ou 

explosã

o 

Choque 

elétrico 

Outras 

lesões 

corporai

s 

Esmaga

mento 

decorren

te de 

movimen

to 

manual e 

mecânica 

de cargas 

Arrasta

mento/

enrola

mento 

Outro 

N.º de 

inquirida

s 

MODELISTA 4 - - - - - - 1 - - 1 6 

CHEFE DE LINHA OU 

GRUPO 
3 - - - 3 - - - - - - 5 

CHEFE DE SEÇÃO 

(ARMAZÉM) 
5 4 - 3 - - - 5 - - - 5 

CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE 

TECIDOS 

5 5 1 4 - 1 2 1 1 1 - 6 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE 

QUALIDADE 

3 2 - - 1 - - 1 - - - 5 

COSTUREIRO/A 

QUALIFICADO/A 

(CONFEÇÃO EM SÉRIE) 

8 11 2 - - 2 3 - - - - 15 

ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
6 - 7 1 2 - 3 - - - - 7 

PRENSEIRO/A 4 1 5 - - - - - - - - 5 

AJUDANTE DE CORTE 5 5 - - 1 - 4 - - - - 5 

COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 
9 8 2 - 4 1 2 1 - - - 15 
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Risco profissional 

 

 

 

 

 

 

Categoria Profissional 

Descon

forto 

Térmic

o 

Perfuraç

ão/ 

corte/ 

hemato

mas 

Queim

adura 

Queda 

 

Intoxica

ção por 

exposiç

ão a 

contami

nantes 

químico

s 

Incêndio 

ou 

explosã

o 

Choque 

elétrico 

Outras 

lesões 

corporai

s 

Esmaga

mento 

decorren

te de 

movimen

to 

manual e 

mecânica 

de cargas 

Arrasta

mento/

enrola

mento 

Outro 

N.º de 

inquirida

s 

DISTRIBUIDOR/A DE 

TRABALHO 
3 4 - 4 - 1 - - 2 - - 5 

REVISTADOR/EIRA 7 6 1 - - - - - - - - 7 

ACABADOR/A 7 4 5 1 1 1 2 - - - - 8 

COSTUREIRO/A 10 11 - - - - 1 - - - - 13 

PREPARADOR/A 6 3 3 - 2 - - 1 - - - 7 

Total 85 64 26 13 14 6 17 10 3 1 1 - 

 

Segue-se agora uma análise mais extensiva por categoria profissional das situações de 

risco profissional a que as inquiridas se sentem mais expostas: 

• As Modelistas apontaram 3 riscos profissionais diferentes e destes o mais indicado, 4 

das inquiridas, foi o “Desconforto térmico”. Para além disto, estas profissionais 

assinalaram “Outras lesões corporais” e “Outro,” sendo que este último remete a 

posições incorretas no computador; 

•  As Chefes de Linha ou Grupo indicaram apenas 2 riscos profissionais, verificando-se 

uma distribuição igual, 3 respostas, para as duas situações apontadas “Desconforto 

térmico” e “Intoxicação por exposição a contaminantes químicos”. 

• As Chefes de Secção (Armazém) indicaram que no exercício da sua atividade se 

encontram expostas a 4 riscos profissionais. Todas assinalaram o “Desconforto 

térmico” e “Outras lesões corporais”. A maioria também assinalou “Perfuração, corte 

ou hematomas” e “Queda”; 

• As Cortadoras e/ou Estendedoras de Tecidos inquiridas foram o grupo que 

apontaram o maior número de riscos profissionais a que se encontram expostas no 

decurso da sua atividade, 9 riscos. Os mais assinalados foram “Desconforto térmico” 

e “Perfuração, corte ou hematomas”; em 3º lugar “Queda” e depois com menos 

respostas “Choque elétrico”; “Queimadura”, “Incêndio ou explosão”, “Outras lesões 

corporais”, “Esmagamento decorrente de movimento manual e mecânica de cargas” 

e “Arrastamento/Enrolamento”; 

• As Revisoras e/ou Controladoras de Qualidade inquiridas indicaram 4 riscos, sendo 

que os mais assinalados foram “Desconforto térmico” e “Perfuração, corte ou 

hematomas”, por esta ordem, e depois “Intoxicação por exposição a contaminantes 

químicos” e “Outras lesões corporais”; 

• As Costureiras Qualificadas (Confeção em Série) apontaram que no exercício das suas 

funções estão expostas a 5 riscos profissionais e dentro destes destacam-se 

“Perfurações, cortes e hematomas” e “Desconforto térmico” sendo estes dois os 
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riscos com maior número de respostas. Os restantes riscos profissionais assinalados 

foram “Choque elétrico”, “Queimadura” e “Incêndio ou explosão”; 

• As Engomadeiras ou Brunideiras inquiridas identificaram que também se encontram 

expostas a 5 riscos profissionais, “Queimadura” (foi o risco profissional que todas as 

inquiridas assinalaram); “Desconforto térmico” (o segundo mais assinalado) e, por 

ordem, os riscos “Choque elétrico”, “Intoxicação por exposição a contaminantes 

químicos” e “Queda”; 

• Á imagem do que responderam as Engomadeiras ou Brunideiras, todas as Prenseiras 

apontaram estar expostas a “Queimaduras” e 4 das inquiridas referiram também 

“Desconforto térmico”. Apenas 1 das inquiridas assinalou “Perfuração, corte ou 

hematomas; 

• As Ajudantes de Corte expostas a 4 riscos profissionais. Todas as inquiridas 

assinalaram “Desconforto Térmico” e “Perfuração, corte ou hematomas”. A maioria, 

4 das inquiridas, refere também “Choque elétrico” e, por fim, com uma resposta 

apenas “Intoxicação por exposição a contaminantes químicos”; 

• As Costureiras Especializadas foram, juntamento com as Acabadoras, a categoria que 

assinalou o 2º maior grupo de riscos ao qual está exposta, tendo assinalado estar 

exposta a 7 riscos profissionais. Do mais assinalado ao menos assinalado registamos: 

“Desconforto térmico”; “Perfuração, corte ou hematomas”; “Intoxicação por 

exposição a contaminantes químicos”; “Queimadura“; “Choque elétrico”; e “Incêndio 

ou explosão”;  

• As Distribuidoras de Trabalho inquiridas apontaram que se encontram expostas a 5 

riscos profissionais. Com o mesmo número de respostas assinalaram “Queda” e 

“Perfuração, corte ou hematoma”; com menos uma resposta “Desconforto térmico”; 

e por fim com 2 e 1 resposta respetivamente “Esmagamento decorrente de 

movimento manual e mecânica de cargas” e ”Incêndio ou explosão”; 

• Todas as Revistadeiras indicaram que no exercício da sua profissão estão expostas a 

“Desconforto térmico” e a maioria, 6 das inquiridas, assinala também “Perfuração, 

corte ou hematoma” e por fim com apenas 1 resposta, 1 inquirida, assinalou também 

“Queimadura”;  

• As Acabadoras inquiridas indicaram que se encontram expostas a 7 riscos 

profissionais. Maioritariamente assinalaram “Desconforto térmico”, “Queimadura”, 

“Perfuração, corte ou hematoma” e “Choque elétrico” e com apenas 1 resposta 

“Queda”, “Intoxicação por exposição a contaminantes químicos” e “Incêndio ou 

explosão;” 

• As Costureiras indicaram que as suas funções as expõem a 3 riscos profissionais. 

Destes 3 riscos profissionais, o que teve o maior peso foi “Perfuração, corte ou 

hematomas“ não muito distante deste valor “Desconforto térmico” e apenas com 

uma resposta ”Choque elétrico”; 

• As Preparadoras inquiridas identificaram que se encontram expostos a 5 riscos pela 

seguinte ordem: “Desconforto térmico”; “Perfuração, corte ou hematomas”; 
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“Queimadura”; “Intoxicação por exposição a contaminantes químicos”; e “Outras 

lesões corporais”. 

 

Procedemos também a uma análise das doenças profissionais assinaladas pelas 

trabalhadoras inquiridas, quadro n.º 43. Do registo efetuado verificamos que 96 

inquiridas (de um total de 113 inquiridas) registaram que a doença profissional ao qual 

estão mais expostas é “Lesões músculo-esqueléticas”. Dadas as características das tarefas 

descritas pelas trabalhadoras, verificamos esta situação se deve às posições corporais, 

posturas e ritmos de trabalho assinaladas pelas trabalhadoras. A 2ª doença profissional 

mais assinalada foi “Desmotivação, fadiga física e psicológica”, tendo sido assinalada por 

86 inquiridas. Também aqui, somos da opinião que as características das tarefas 

realizadas, que se enquadram numa cadência de trabalho monótono e repetitivo, sejam 

um fator preponderante para que as trabalhadoras se sintam expostas a esta situação. O 

terceiro fator mais assinalado foi a “Fadiga visual” tendo sido assinalado por 82 das 

inquiridas. No decurso da aplicação dos inquéritos verificamos que as inquiridas foram 

assinalando que o trabalho executado exigia muita atenção e um esforço visual elevado. 

 
Quadro n.º 43 | Exposição a situações geradoras de Doença Profissional por categoria profissional 

Doenças profissionais 

 

 

Categoria Profissional 

Problemas 

auditivos 

Problemas 

dermatológicos 

Lesões 

músculo-

esqueléticas 

Problemas 

respiratórios 

Fadiga 

visual 

Desmotivação/ 

fadiga física e 

psicológica 

Outro 
N.º de 

inquiridas 

MODELISTA - - 6 - 5 6 - 6 

CHEFE DE LINHA OU GRUPO 3 1 3 2 1 1 - 5 

CHEFE DE SEÇÃO (ARMAZÉM) - - 5 2 3 5 - 5 

CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE TECIDOS 
4 1 6 3 4 5 - 6 

REVISOR/A E OU 

CONTROLADOR/A DE QUALIDADE 
3 - 3 4 5 5 - 5 

COSTUREIRO/A QUALIFICADO/A 

(CONFEÇÃO EM SÉRIE) 
10 3 12 11 13 12 - 15 

ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 
2 1 6 7 5 5 - 7 

PRENSEIRO/A - - 5 4 5 3 - 5 

AJUDANTE DE CORTE 4 - 4 5 2 5 - 5 

COSTUREIRO/A ESPECIALIZADO/A 7 4 13 8 12 10 - 15 

DISTRIBUIDOR/A DE TRABALHO 4 2 5 1 1 3 - 5 

REVISTADOR/EIRA 4 - 6 1 5 4 - 7 

ACABADOR/A 5 2 6 5 6 8 - 8 

COSTUREIRO/A 9 1 11 9 12 9 - 13 

PREPARADOR/A 6 3 5 5 3 5 - 7 

Total 61 18 96 67 82 86 - - 

 

Segue-se agora uma análise mais extensiva por categoria profissional das situações de 

doença profissional a que as inquiridas se sentem mais expostas: 
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• As Modelistas apontaram que se encontram expostas a três doenças profissionais. 

Todas as inquiridas (6 inquiridas) assinalaram “Lesões músculo-esqueléticas” e 

“Desmotivação, fadiga física e psicológica” e apenas uma não assinalou “Fadiga 

visual”; 

• As Chefes de Linha ou Grupo inquiridas indicaram que se encontram expostas a 6 

doenças profissionais: a maioria sinalizou “Problemas auditivos” e “Lesões músculo-

esqueléticas”; 2 inquiridas assinalaram “Problemas respiratórios”; e com uma 

resposta foram sinalizados “Problemas dermatológicos”, “Fadiga visual” e 

“Desmotivação, fadiga física e psicológica”; 

• Todas as Chefes de Seção (Armazém) assinalaram estar expostas a “Lesões músculo-

esqueléticas” e a “Desmotivação, fadiga física e psicológica”. As inquiridas 

assinalaram também estar expostas a “Fadiga visual” e “Problemas respiratórios”, 3 

e 2 respostas respetivamente. 

• As Cortadoras e/ou Estendedoras, referem todas elas estar expostas a “Lesões 

músculo-esqueléticas”, 5 das inquiridas referem estar expostas a “Desmotivação, 

fadiga física e psicológica”, 4 das inquiridas referem estar expostas a “Problemas 

auditivos” e “Fadiga visual”, metade refere estar exposta a “Problemas respiratórios” 

e por fim apenas 1 refere “Problemas dermatológicos”; 

• No caso das Revisoras e/ou Controladoras de Qualidade todas indicaram estar 

expostas a “Fadiga visual” e “Desmotivação, fadiga física e psicológica”, 4 referem 

“Problemas respiratórios” e 3 referem “Problemas auditivos” e “Lesões músculo-

esqueléticas”; 

• A maioria das Costureiras Qualificadas (Confeção em Série) assinalou com mais 

respostas a “Fadiga visual” (13 inquiridas), “Lesões músculo-esqueléticas” e 

“desmotivação, fadiga física e psicológica” (12 inquiridas), “Problemas respiratórios” 

(11 inquiridas) e “Problemas auditivos” (10 inquiridas). Com menos respostas, apenas 

3 inquiridas assinalaram “Problemas dermatológicos”; 

• As Engomadeiras ou Brunideiras foram unanimes ao assinalarem que a sua atividade 

profissional as expõe a “Problemas respiratórios”. Com menos uma resposta, 6 das 

inquiridas assinalaram as “Lesões músculo-esqueléticas” e 5 das inquiridas 

assinalaram “Fadiga visual” e “Desmotivação, fadiga física e psicológica”. Com 2 e 1 

resposta respetivamente assinalaram “Problemas auditivos” e “Problemas 

dermatológicos”; 

• Todas as Prenseiras inquiridas assinalaram estar expostas a “Lesões músculo-

esqueléticas” e “Fadiga visual”. Quase todas, 4 inquiridas, referem também estar 

expostas a “Problemas respiratórios” e 3 das inquiridas referem também 

“Desmotivação, fadiga física e psicológica”; 

• No caso das Ajudantes de Corte verificamos que todas assinalaram “Problemas 

respiratórios” e “Desmotivação/fadiga física e psicológica”, quase todas, 4 inquiridas, 

assinalaram “Problemas auditivos” e “Lesões músculo-esqueléticas” e apenas duas 

das inquiridas referem “Fadiga visual”;  
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• As respostas registadas pelas Costureiras Especializadas formam 2 grupos. A maioria 

das inquiridas refere estar expostas a “Lesões músculo-esqueléticas”, “fadiga visual” 

e “Desmotivação, fadiga física e psicológica”. Já um número mais reduzido de 

inquiridas refere também estar exposto a “Problemas respiratórios”, “problemas 

auditivos” e “Problemas dermatológicos”; 

• Todas as Distribuidoras de Trabalho inquiridas assinalaram estar expostas a “Lesões 

músculo-esqueléticas”. Quase todas, 4 das inquiridas, refere também estar exposta a 

“Problemas auditivos” e 3 referem ainda a “Desmotivação, fadiga física e 

psicológicas”. Com menos respostas, apenas 2 das inquiridas refere também estar 

exposta a “Problemas dermatológicos” e apenas 1 refere extar exposta a “Problemas 

respiratórios” e “Fadiga visual”; 

• A maioria das Revistadeiras inquiridas apontou que as suas funções as expõem a 

“Lesões músculo-esqueléticas”, “Fadiga visual”, “Desmotivação, fadiga física e 

psicológica” e “Problemas auditivos”. Apenas uma das inquiridas mencionou, 

“Problemas respiratórios”;  

• Todas as Acabadoras inquiridas indicaram que se encontram expostas a 

“Desmotivação, fadiga física e psicológica”. A maioria das inquiridas refere também 

estar exposta a “Lesões músculo-esqueléticas”, “Fadiga visual”, “Problemas 

auditivos” e “Problemas respiratórios”. Apenas duas das inquiridas assinalaram 

também estar expostas a “Problemas dermatológicos”; 

• A maioria das Costureiras inquiridas apontou que se encontram expostas a “Fadiga 

visual”, “Lesões músculo-esqueléticas”, “Problemas auditivos”, “Problemas 

respiratórios” e “Desmotivação, Fadiga física e psicológica”. Apenas 1 refere também 

estar exposta a “Problemas dermatológicos”;  

• A maioria das Preparadoras inquiridas indicou que se encontram expostas a 

“Problemas auditivos”, “Lesões músculo-esqueléticas”, “Problemas respiratórios” e 

“Desmotivação, fadiga física e psicológica”. Apenas 3 das inquiridas refere também 

estar exposta a “Problemas dermatológicos” e “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 as 

trabalhadoras a responderem a algumas questões que tinham como objetivo avaliar o 

nível de satisfação das trabalhadoras nas suas relações de emprego (quadro n.º 44).  

 
Quadro n.º 44 | Avaliação das relações de emprego  

 
Muito insatisfeito/o  

(%) 

Insatisfeito/a 

(%) 

Indiferente  

(%) 

Satisfeito/a  

(%) 

Muito satisfeito/a  

(%) 

Satisfação salarial 9,7% 46,0% 18,6% 23,0% 2,7% 

Possibilidade de promoção 11,5% 19,5% 54,0% 12,4% 2,7% 
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Muito insatisfeito/o  

(%) 

Insatisfeito/a 

(%) 

Indiferente  

(%) 

Satisfeito/a  

(%) 

Muito satisfeito/a  

(%) 

Estabilidade e segurança 

no trabalho 
8,0% 11,5% 17,7% 54,9% 8,0% 

Liberdade e execução do 

trabalho 
6,2% 15,0% 44,2% 31,0% 3,5% 

Desenvolvimento das 

capacidades 
1,8% 7,1% 51,3% 30,1% 9,7% 

Nível de responsabilidade 2,7% 13,3% 31,0% 46,0% 7,1% 

Aceitação de ideias e 

sugestões 
4,4% 12,4% 54,9% 24,8% 3,5% 

Reconhecimento dos 

esforços 
18,6% 31,9% 29,2% 17,7% 2,7% 

Variedade das tarefas 

realizadas 
1,8% 8,0% 46,0% 38,1% 6,2% 

Utilização dos diferentes 

conhecimentos 
0,9% 8,0% 62,8% 25,7% 2,7% 

Aquisição de novos 

conhecimentos 
4,4% 8,0% 55,8% 31,0% 0,9% 

Nível de temperatura no 

local de trabalho 
25,7% 41,6% 19,5% 8,8% 4,4% 

Nível de ruído no local de 

trabalho 
21,2% 38,9% 26,5% 10,6% 2,7% 

Intensidade da iluminação 

no local de trabalho 
12,4% 16,8% 31,0% 35,4% 4,4% 

Nível de luminosidade no 

local de trabalho 
12,4% 15,9% 31,9% 35,4% 4,4% 

Medidas preventivas para 

evitar a inalação de 

substâncias tóxicas 

8,8% 13,3% 49,6% 26,5% 1,8% 

 

Ao analisarmos os dados verificamos que a maioria das respostas está concentrada entre 

os níveis Insatisfeito, Indiferente ou Satisfeito. No caso do nível “muito Insatisfeito/a” 

verificamos que com um peso considerável as trabalhadoras consideram-se muito 

insatisfeitas com o “Nível de temperatura no local de trabalho” (25,7%), o “Nível de 

ruído” (21,2%) e o “Reconhecimento dos esforços” (18,6%). No caso do nível “Muito 

satisfeito/a” assinalamos que em nenhum dos fatores se verifica uma grande 

concentração de respostas, assinalamos apenas com mais respostas os fatores, 

“Desenvolvimento das capacidades” (9,7%), “Estabilidade e segurança no trabalho” (8%) 

e “Nível de responsabilidade” (7,1%).  Analisando os níveis onde se concentram mais 

respostas, verificamos que no nível “Insatisfeito” concentra mais respostas nos fatores, 

“Satisfação salarial”, 46% das inquiridas assinalaram esta resposta, “Reconhecimento dos 

esforços” (31,9%), Nível de temperatura no local de trabalho (41,6%) e “Nível de ruído 

no local de trabalho” (38,9%). 
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Ao analisarmos os fatores onde maioritariamente as trabalhadoras se sentem 

“Satisfeitas” verificamos que os fatores que concentram mais respostas neste nível são 

os fatores “Estabilidade e segurança no trabalho” (54,9%), “Nível de responsabilidade” 

(46,0%), “Intensidade da iluminação no local de trabalho” (35,4%) e “Nível de 

luminosidade no local de trabalho” (35,4%). 

 

Apesar de na maioria dos fatores, maioritariamente as trabalhadoras inquiridas, se 

sentirem indiferentes, procuramos também nestes fatores avaliar se a tendência nas 

restantes respostas seria mais positiva (tendência para nível “Satisfeito”) ou negativa 

(tendência para o nível “Insatisfeito”). Assim verificamos que com a exceção do fator 

“Possibilidade de promoção”, todos os restantes fatores que agregaram mais respostas 

no nível “Indiferente”, a segunda opção que agrega mais respostas é o nível “Satisfeito”. 

Significa que das trabalhadoras que não responderam indiferente maioritariamente a 

seguir indicaram estar “Satisfeitas”. Apenas no fator “Possibilidade de promoção” a 

segunda opção que agrega mais respostas é o nível “Insatisfeito”. 

 

Quando avaliamos a relação das trabalhadoras com os/as colegas (quadro n.º 45), a 

esmagadora maioria (84,9%) das inquiridas afirmou ter boas (50,4%) e muito boas 

(34,5%) relações com os/as colegas de trabalho. Apenas 15,0% afirmaram ser 

indiferentes. 

 
Quadro n.º 45 | Avaliação da relação das inquiridas com os/as colegas 

 
Respostas  

(n.º) 
% 

Muito mau - - 

Mau - - 

Indiferente 17 15,0% 

Bom 57 50,4% 

Muito bom 39 34,5% 

Total 113 100,0% 

No que diz respeito às relações com superiores (Quadro n.º 46), a maioria (62,8%) das 

inquiridas respondeu de forma positiva, mais concretamente, 40,7% indicou ter boas 

relações e 22,1%, muito boas. Pela negativa, apenas 8,9% indicou ter más ou muito más 

relações com os seus superiores, mais precisamente 8% indicou ter más relações e 0,9% 

indicou serem muito más. Registamos ainda que, para 28,3% a relação com os seus 

superiores é indiferente. 

 
Quadro n.º 46 | Avaliação da relação das inquiridas com os seus superiores 

 
Respostas  

(n.º) 
% 

Muito mau 1 0,9% 

Mau 9 8,0% 

Indiferente 32 28,3% 
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Respostas  

(n.º) 
% 

Bom 46 40,7% 

Muito bom 25 22,1% 

Total 113 100,0% 

 

Procuramos também avaliar os fatores que as trabalhadoras consideram mais importante 

nas suas vidas (quadro n.º 47). Desta forma, pedimos às trabalhadoras que 

selecionassem, sem ordem de importância, os três fatores mais relevantes. Os fatores 

mais apontados pelas inquiridas foram, “família”, 103 (91,15%) das 113 inquiridas 

selecionaram este fator; seguido do “trabalho” (77 respostas); “tempo livre/lazer” (62 

respostas); e do “grupo de amigos” (50 respostas). Com um número de respostas igual, 

de 5, temos a “religião” e outras “atividades associativas”, e com apenas 4 respostas 

temos as “atividades sindicais”. Nenhuma inquirida selecionou a “politica” como um fator 

importante para a sua vida. 

 
Quadro n.º 47 | Identificação dos fatores mais relevantes na vida das inquiridas 

 
Respostas  

(n.º) 
(%) 

Família 103 91,15% 

Trabalho 77 68,14% 

Tempo livre/lazer 62 54,87% 

Grupo de amigos 50 44,25% 

Religião 5 4,42% 

Outras atividades associativas 5 4,42% 

Atividades sindicais 4 3,54% 

Política - - 

 

Quando inquiridas sobre como avaliavam a sua relação com o trabalho, quadro n.º 48, o 

maior número de respostas das inquiridas concentrou-se na resposta “gosto do meu 

trabalho, mas não quero que ele interfira no resto da minha vida”, com 32,7% das 

respostas. Com 26,5% das respostas, as inquiridas assinalaram que “tenho de fazer o meu 

melhor independentemente do salário que me é pago” e com aproximadamente o 

mesmo número de respostas, 24,8%, “é preciso trabalhar para viver”. Com um número 

mais reduzido de respostas, abaixo dos 10%, temos “se não fosse obrigada não 

trabalhava” com 4,4% das respostas e “eu considero o trabalho uma troca comercial: 

quanto mais me pagam, mais eu faço; quanto menos me pagam, menos eu faço” com 

0,9%. Importa ainda mencionar que 10,6% das inquiridas não responderam a esta 

questão e nenhuma inquirida respondeu, “gosto do meu trabalho, mas não quero que 

ele interfira no resto da minha vida”. 
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Quadro n.º 48 | Avaliação da perceção que as inquiridas têm sobre o trabalho 

 
Respostas  

(n.º) 
% 

Gosto do meu trabalho, mas não quero que ele 

interfira no resto da minha vida 
37 32,7% 

Tenho de fazer o meu melhor independentemente 

do salário que me é pago 
30 26,5% 

É preciso trabalhar para viver 28 24,8% 

Se não fosse obrigada não trabalhava 5 4,4% 

Eu considero o trabalho uma troca comercial: 

quanto mais me pagam, mais eu faço; quanto 

menos me pagam, menos eu faço 

1 0,9% 

Gosto do meu trabalho, é o que conta mais na 

minha vida 
- - 

Não respondeu 12 10,6% 

Total 113 100,0% 

 

Apesar de apresentarem frequências diferentes, a maioria experiencia dores corporais 

que resultam das tarefas exercidas em contexto de trabalho (quadro n.º 49), mais 

precisamente, 73,5% sente “dores musculares no pescoço e ombros”, 72,6% sente 

“dores lombares”, 54,9% sente “dores musculares nos membros superiores” e 50,4% 

sente “dores musculares nos membros inferiores”. 

 
Quadro n.º 49 | Sinalização de dores corporais resultantes do trabalho 

 
Sim 

(%) 

Não 

(%) 

Total 

(%) 

Dores musculares no 

pescoço e ombros 
73,5% 26,5% 100,0% 

Dores lombares 72,6% 27,4% 100,0% 

Dores musculares nos 

membros superiores 
54,9% 45,1% 100,0% 

Dores musculares nos 

membros inferiores 
50,4% 49,6% 100,0% 

 

Por fim, pedimos às trabalhadoras que identificassem as 3 variáveis mais importantes 

num emprego (quadro n.º 50). As variáveis mais importantes sobre o emprego para as 

nossas inquiridas foram “salário satisfatório”, 78 respostas (69,3%) das 113 trabalhadoras 

inquiridas, e “estabilidade/segurança no emprego”, com 54 respostas, “ter um bom 

horário de trabalho” (46 respostas) e “relações interpessoais agradáveis” (45 respostas). 

Com uma representação menor de 20% de respostas registamos os fatores, “um 

emprego que permita a realização pessoal” (18 respostas), “contrato de Trabalho sem 

Termo” (17 respostas), “um emprego onde cada um pessoa empregar as suas 

capacidades e desenvolvê-las” (16 respostas), “contacto humano” (7 respostas), 

“possibilidade de promoção” (5 respostas), “utilidade do emprego para a sociedade” (5 
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respostas), “um emprego com responsabilidades” (4 respostas) e “possibilidade de 

iniciativa” (3 respostas). 

 
Quadro n.º 50 | Identificação por parte das inquiridas das variáveis mais importantes sobre o trabalho 

 
Respostas  

(n.º) 
% 

Salário satisfatório 78 69,03% 

Estabilidade/segurança no emprego 54 47,79% 

Ter um bom horário de trabalho 46 40,71% 

Relações interpessoais agradáveis 45 39,82% 

Um emprego que permita a realização 

pessoal 
18 15,93% 

Contrato de Trabalho sem Termo 17 15,04% 

Um emprego onde cada um possa empregar 

as suas capacidades e desenvolvê-las 
16 14,16% 

Contacto humano 7 6,19% 

Possibilidades de promoção 5 4,42% 

Utilidade do emprego para a sociedade 5 4,42% 

Um emprego com responsabilidades 4 3,54% 

Possibilidades de iniciativa 3 2,65% 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A Indústria do Vestuário é pautada desde sempre pelo modelo de organização do 

trabalho “Neo-Taylorista/Fordista” que expõe os/as trabalhadores/as a ritmos de 

trabalho muito exigentes, a tarefas monótonas e repetitivas e, com consequências, 

danosas para a sua saúde física e mental, numa indústria onde as mulheres representam 

86% dos TCO.  

 

O CCT negociado entre a FESETE e a ANIVEC-APIV é composto por 14 grupos: Grupo I – 

Vestuário; Grupo II - Organização e planeamento; Grupo III - Serviço de portaria; Grupo 

IV – Metalúrgicos; Grupo V - Construção civil; Grupo VI – Eletricistas; Grupo VII – 

Transportes; Grupo VIII - Cantinas e refeitórios; Grupo IX – Fogueiros; Grupo X - Comércio, 

caixeiros e armazéns; Grupo XI - Serviços sociais na empresa; Grupo XII - Serviços de 

limpeza e jardinagem; Grupo XIII – Lavandarias; Grupo XIV - Trabalhadores 

administrativos. A situação torna-se mais complexa se tivermos em conta que o Grupo 1 

– Vestuário, divide-se em 9 subgrupos que correspondem a cada um dos subsectores da 

Indústria do Vestuário: A - Fabrico artesanal regional e de vestuário por medida; B - 

Fabrico de Vestuário em Série; C - Fabrico de peles; C1 - Fabrico de vestuário de peles de 

abafo; C2 - Fabrico de vestuário sem pelo, napas e sintéticos; D - Fabrico de flores; E - 

Fabrico de artigos desportivos e de campismo; F - Fabrico de chapéus de pano e de palha; 

G - Fabricação de outro vestuário de malhas, de meias similares de malha. A quando do 

trabalho de recolha de dados estatísticos, e apesar de o nosso universo de 

trabalhadores/as corresponder à área da produção de vestuário em série, apercebemo-

nos da existência de categorias profissionais com a mesma designação nos diversos 

grupos que compõe o CCT. Por exemplo a categoria profissional Costureira/o 

Qualificada/o (Vestuário em Série) está presente em três dos subgrupos do Grupo I (I-B, 

I-C e I-E), a categoria Costureiro/a Especializado/a está presente em 5 dos subgrupos do 

Grupo 1 (I-B, I-C1, I-C2, I-E e I-F) e a categoria Costureiro/a está presente em 6 dos 

subgrupos do Grupo 1 (I-A, I-B, I-C1, I-C2, I-E e I-F).  

 

Por outro lado, verificamos que no contrato está presente a categoria profissional 

Costureiro/a Qualificado/a (sem a designação “Vestuário em Série”) que se encontra 

apenas nos subgrupos 1-A e 1-E, que na grelha salarial ocupa uma posição diferente do/a 

Costureiro/a Qualificado/a. Os dados estatisticos apontam que esta categoria profissional 

regista quase 4.500 TCO, mais TCO que a categoria profissional Costureiro/a 

Qualificado/a (Vestuário em Série). Esta situação leva-nos a acreditar que as empresas 

estão a classificar trabalhadores/as com a categoria Costureiro/a Qualificado/a quando 

deveriam estar a classificar como Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série).  

 

Por fim, detectamos aquando do pedido dos dados estatisticos, que os dados vinham 

divididos em dois contratos, um CCT assinado entre a FESETE e a ANIVEC-APIV 
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(actualmente em vigor) e um CCT que já não se encontra em vigor e que foi assinado 

quando a FESETE ainda negociava separadamente com a ANIVEC e com a APIV (antes da 

fusão destas duas organizações). De acordo com os dados recolhidos referentes a 2020, 

ainda havia empresas a submeter os relatórios unicos utilizando como referência o CCT 

entre a FESETE e APIV (sem negociação desde 2003 por fusão entre a ANIVEC e APIV). Ao 

consultar o formulário de preenchimento do Relatório Único verificamos que ainda é 

possivel seleccionar este CCT no campo “IRCT em uso”. Curiosamente a categoria 

profissional com a designação “Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série)” não 

aparece quando seleccionamos o CCT negociado entre a FESETE e a ANIVEC/APIV mas 

aparece quando seleccionamos o CCT que foi negociado entre a FESETE e a APIV. 

 

O CCT define uma classificação por 14 grupos e cada um destes determina a categoria 

profissional e o seu posicionamento na grelha salarial, sendo que, na prática o Relatório 

Único omite a existência de grupos e subgrupos constantes do CCT apresentando apenas 

as categorias profissionais. Havendo categorias iguais em grupos e subgrupos diferentes 

a que correspondem níveis de tabela salarial diferentes criando-se um desajustamento 

entre o plasmado no CCT e a realidade nas empresas. 

 

Há claramente um problema na classificação e na disposição das categorias profissionais 

neste CCT por 14 grupos e 9 subgrupos, que por um lado criam constrangimentos na 

ferramenta informática Relatório Único disponibilizada pelo GEP, bem como, na 

classificação dos/as trabalhadores/as por parte das empresas. Por estes motivos 

questionamos, tendo em consideração que o subsector I-B Fabrico de Vestuário em Série 

é o que agrega a maioria dos TCO abrangidos por este CCT, se o CCT no actual formato 

corresponde à realidade e necessidade das empresas.  

 

Os dados estatísticos recolhidos permitiram-nos verificar que em termos líquidos as 

ITVCC e a Indústria do Vestuário, embora que ligeiramente, cresceram entre 2012 e 2018. 

Em 2020, assistimos a uma diminuição do número de empresas e do emprego para 

valores inferiores aos registados em 2012. Tendo em consideração que 2020 foi o ano 

que mais impacto teve no que concerne às medidas sanitárias implementadas de 

prevenção da pandemia causada pelo Covid 19, não conseguimos aferir neste trabalho 

se esta diminuição do número de empresas e trabalhadores/as, verificado em 2020, se 

deve exclusivamente à pandemia causada pelo Covid 19. Os dados recolhidos referentes 

a 2020 mostram que as empresas que maioritariamente compõe o tecido produtivo da 

Indústria do Vestuário são micro e pequenas empresas, que representam 90,2% do 

número total das empresas da Indústria do Vestuário. 

 

Quanto aos/às trabalhadores/as desta Indústria, os dados estatísticos recolhidos 

permitiram-nos verificar, no que respeita à idade dos/as trabalhadores/as, que há uma 

clara tendência de envelhecimento dos/as trabalhadores desta indústria. Se em 2018 a 
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maior concentração de homens estava no grupo etário entre os 40 e os 49, em 2020 a 

maior concentração está no grupo etário entre os 50 e os 64 anos. No caso das mulheres 

verifica-se uma clara diminuição das trabalhadoras nos grupos etários abaixo dos 50 anos 

e um aumento das trabalhadoras nos grupos etários acima dos 50 anos.  

 

Ao analisarmos as habilitações escolares, verificamos que tanto os homens como as 

mulheres estão maioritariamente posicionados no grupo que possui apenas o Ensino 

Básico. No entanto, a percentagem de mulheres que possui o Ensino Secundário ou 

formação superior é inferior aos homens, 29,7% dos homens possui o Ensino Secundário 

e 9,7% Bacharelato ou superior, já no caso das mulheres, apenas 16,8% possui o Ensino 

Secundário e apenas 4,2% Bacharelato ou superior. 

 

Os dados demonstram também que, no que concerne às qualificações, 19,2% dos 

homens encontram-se nos Quadros Médios ou Superiores, enquanto apenas 5,6% das 

mulheres possuem estas qualificações. No caso das mulheres verificamos que 

maioritariamente, 62,7%, estão concentradas nas Profissionais Qualificadas. 

 

A RMMB da Indústria do Vestuário no conjunto das ITVCC em 2020 é a mais baixa, 

representando apenas 764,30€, seguindo-se a Indústria do Calçado (789,90€), a Indústria 

Têxtil (854,50€) e por fim a Indústria dos Curtumes (945,80€). Se analisarmos a RMMG, 

a Indústria do Vestuário continua a ser o sector no conjunto das ITVCC com a 

remuneração mais baixa, Indústria do Vestuário, 848,8€; Indústria do Calçado, 896,20€; 

Indústria Têxtil, 1015,80€; e Indústria dos Curtumes, 1.146,80€. Sendo a Indústria do 

Vestuário um sector de predominância feminina, este primeiro indicador leva-nos a 

questionar se a Indústria do Vestuário não está a ser alvo dos efeitos de uma segregação 

horizontal, fazendo com que o trabalho desenvolvido por estas mulheres não seja 

valorizado porque é predominantemente realizado por mulheres. 

 

Se aprofundarmos esta análise e compararmos as remunerações entre homens e 

mulheres, os dados sectoriais demonstram que há uma clara desvalorização do trabalho 

feminino em comparação com o masculino. Em 2020 o GPG Base para a Indústria do 

Vestuário era de 29%, no entanto, esta diferença aumenta para os 30% se tivermos em 

consideração o GPG Ganho, muito acima 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, que 

procura eliminar a interferência de variáveis que podem enviesar o GPG, verificamos 

também aqui que o GPG Ajustado Base para a Indústria do Vestuário era de 10,62% e 

13,72% GPG Ajustado Ganho. Tanto o GPG Ajustado Base como o GPG Ajustado Ganho 

são superiores à média nacional, 9,6% GPG Ajustado Base e 12,1% GPG Ajustado Ganho. 

 

Calculando os salários médios praticados para cada nível da tabela salarial entre homens 

e mulheres, concluímos que existem diferenças significativas entre os valores médios 
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praticados pelas empresas e os valores das tabelas salariais. As empresas remuneram 

os/as seus/uas trabalhadores/as acima dos valores das tabelas salariais (com a exceção 

do grupo salarial G e I, onde a remuneração das mulheres está abaixo do salário 

contratual), optando ainda por remunerar bem melhor as categorias profissionais 

superiores. A análise do diferencial salarial entre homens e mulheres por nível de 

qualificação na Indústria do Vestuário, demonstra que é nos níveis de qualificação 

superiores, com salários mais elevados, que se verifica o maior diferencial salarial, bem 

como, no topo da tabela salarial.  

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de investigação selecionamos apenas as 

categorias afectas à área da produção. Desta primeira seleção resultaram um total de 40 

categorias. Ao analisarmos estas categorias, verificamos que a RMMB dos/as 

trabalhadores/as em 2020 variava entre os 640,23€ (Termocalador/a, nível salarial H) e 

os 1.704,80€ (Chefe de produção e ou qualidade e ou técnico/a de confeção, nível salarial 

A).  

 

Observando a almofada salarial por nível salarial, esta também nos demonstra a 

discriminação salarial de género. Efetivamente, a almofada salarial atinge 50% nos 

primeiros níveis da tabela no caso das mulheres e é muito inferior nas categorias de nível 

salarial inferior. Nos homens, a almofada salarial é bem superior, atingindo quase 90% 

no nível salarial superior. 

 

Para a construção da nossa amostra definimos que iriamos analisar as categorias 

profissionais que representassem pelo menos 0,9% to total dos TCO da área da produção. 

Da aplicação deste critério definimos que a nossa amostra seria composta por 16 

categorias, todas elas de predominância feminina. No total, as categorias selecionadas 

representam 94% dos/as trabalhadores/as da área da produção. Das categorias 

profissionais que compõem a nossa amostra, 96,1% dos/as trabalhadores/as são 

mulheres e apenas 3,9% são homens. 

 

Apesar da clara predominância das mulheres nas categorias selecionadas, os dados 

comprovam que em todas as categorias os homens têm remunerações superiores às 

mulheres, estejamos a considerar a RMMB como a RMMG. Analisando o conjunto das 

categorias profissionais verificamos que a diferença salarial na RMMB é de 22,2% e de 

23,6% na RMMG.  

 

Os dados demonstram que há uma situação de desigualdade salarial entre homens e 

mulheres ao nível sectorial, bem como, quando ocupam uma mesma categoria 

profissional. Assim a questão não se coloca apenas na desvalorização de funções apenas 

pelo motivo de serem desempenhadas maioritariamente por mulheres na medida em 

que no exercício das mesmas funções constata-se que os homens são melhor 
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remunerados comparativamente com as mulheres. Esta constatação é válida para a 

Indústria do Vestuário, bem como para as 16 categorias profissionais que compõe a nossa 

amostra, revelando a persistência de estereótipos e preconceitos nas práticas 

remuneratórias das empresas com uma clara desvalorização do trabalho das mulheres. 

 

Com recurso à metodologia de avaliação de funções, entendida pela OIT 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 avaliação e 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 122 inquéritos, dos quais 106 a serem aplicados a 

mulheres e 16 a homens trabalhadores/as da Indústria do Vestuário nos distritos de 

Braga, Porto e Aveiro que no total concentravam 87,21% dos/as trabalhadores/as.  

 

Apesar de os dados estatísticos fornecidos pelo GEP-DGERT apresentarem registos de 

trabalhadores do sexo masculino, e após um grande esforço levado a cabo pela parceria 

de identificar trabalhadores a quem aplicar o inquérito, não conseguimos identificar 

nenhum trabalhador do sexo masculino e por consequência os 113 inquéritos aplicados 

referem-se apenas a trabalhadoras do sexo feminino, distribuídos pelos distritos de 

Braga, Porto e Aveiro, como previsto.  

 

Desta forma, no âmbito deste trabalho de investigação, não nos foi possível comparar 

entre categorias de predominância feminina, nem de predominância masculina, nem nos 

foi possível comparar, para a mesma categoria, as funções desempenhadas por mulheres 

e homens.  

 

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 do CCT 

está ajustado às exigências das funções que compõe 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 Cortador/a e ou 

Estendedor/a de Tecidos) e a categoria Prenseiro/a, apenas 174,8 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, 746,4 (Cortador/a e ou Estendedor/a de 
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Tecidos), e a que obteve menor pontuação, 571,6 (Prenseiro/a), a opção recaiu na criação 

de quatro grupos onde enquadramos as categorias mediante as pontuações obtidas:  

• No primeiro grupo (703 – 747 pontos) ficaram enquadradas as categorias:  

1. (nível F) Cortador/a e/ou Estendedor/a de Tecidos - 746,4; 

2. (nível H) Ajudante de Corte - 710,4;  

• No segundo grupo (659 – 702 pontos) ficaram enquadradas: 

3. (nível H) Costureiro/a Especializado/a - 699,9;  

4. (nível C) Chefe de Linha ou Grupo - 682,5;  

5. (nível G) Costureiro/a Qualificado/a - confeção em série - 676,0; 

• No terceiro grupo (615 – 658 pontos) ficaram enquadradas as categorias  

6. (nível I) Costureiro/a - 636,5;  

7. (nível D) Chefe de Secção, armazém - 634,2;  

8. (nível C) Modelista - 630,8;  

9. (nível H) Revistador/eira - 629,8; 

10. (nível G) Engomador/eira ou brunidor/eira - 629,7; 

• Por fim, no quarto grupo (571 – 614 pontos) ficaram enquadradas as categorias:  

11. (nível I) Preparador/a - 612,9; 

12. (nível H) Distribuidor/a de Trabalho - 610,0;  

13. (nível I) Acabador/a - 595,1;  

14. (nível F) Revisor/a e ou Controlador/a de Qualidade - 574,8;  

15. (nível G) Prenseiro/a - 571,6. 

 

A categoria profissional Registador/a de Produção não foi considerada na análise 

efetuada porque não nos foi possível identificar nenhum trabalhador/a com esta 

categoria profissional. 

 

Por norma, as trabalhadoras inquiridas referiram desempenhar as tarefas associadas ao 

descritivo funcional plasmado no CCT. Verificamos também, tal como descrito no capítulo 

anterior, a existência de situações em que as trabalhadoras registam que, sempre que 

necessário, exercem funções associadas a outras categorias profissionais dentro da área 

da produção. Verificamos também junto das trabalhadoras inquiridas que, normalmente 

as trabalhadoras que estão enquadradas em categorias profissionais mais ligadas à 

operacionalização das máquinas na área da produção, categorias enquadradas no nível 

F, G, H e I, normalmente permanecem na mesma categoria sem qualquer promoção na 

sua carreira profissional durante toda a sua vida profissional. No entanto, e como referido 

pelas trabalhadoras inquiridas, sempre que necessário estas trabalhadoras dão apoio 

noutras áreas da produção e desempenham tarefas associadas a outras categorias 

profissionais.  

 

As informações registadas pelas trabalhadoras indiciam que apesar de não lhes estar a 

ser reconhecida a polivalência de funções na empresa, no decorrer da sua atividade 
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profissional, ela acaba por exercer as funções associadas à sua categoria profissional, mas 

ao mesmo tempo é polivalente para assumir funções noutra secção da produção sempre 

que a empresa necessita. 

 

O posicionamento na grelha de ponderação reflete alguns desajustamentos que deverão 

ser ponderados. A avaliação aponta categorias que estão nos níveis superiores da grelha 

salarial, como é o caso da categoria de Chefe de Linha ou Grupo e Modelista (ambas 

posicionadas no nível C da Grelha salarial) que ficaram enquadradas nos grupos nº 2 e nº 

3 (4ª e 8ª posições, respetivamente). Esta classificação deve-se ao facto de estas duas 

categorias profissionais terem obtido uma pontuação abaixo da média nos fatores 

Esforços e Condições de Trabalho – Riscos e Doenças Profissionais. No entanto, estas 

duas categorias obtiveram, como esperado, pontuações acima da média nos fatores 

Competências e Responsabilidades. No caso da categoria profissional de Modelista, 

obteve a pontuação mais elevada no fator Competências e a categoria profissional Chefe 

de Linha ou Grupo a pontuação mais elevada no fator Responsabilidades. No caso da 

categoria de Modelista, do conjunto das categorias em análise, é a categoria que 

apresenta a RMMB e RMMG mais elevada. No caso da Chefe de Linha ou Grupo apresenta 

a 4ª RMMB e RMMG mais elevada das categorias que compõe a nossa amostra. 

 

Em contraste com estas duas situações temos o caso das Costureiras Especializadas e 

Qualificadas que obtiveram a 3ª e a 5ª melhor pontuação e ficaram enquadradas ambas 

no grupo nº 2. Apesar de não terem obtido as pontuações mais elevadas em nenhum dos 

fatores em análise obtiveram mesmo assim pontuações acima da média em todos os 

fatores. Estas duas categorias profissionais foram as únicas na avaliação efetuada que 

obtiveram uma pontuação acima da média nos 4 fatores em análise.  

 

A categoria Costureiro/a Especializado/a, no conjunto da nossa amostra, é a 2ª categoria 

profissional que mais trabalhadores/as agrega (sendo ultrapassada apenas pela categoria 

Costureiro/a); a categoria Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série) é a 7ª 

categoria da nossa amostra que mais trabalhadores/as agrega. Ambas as categorias 

profissionais são de predominância feminina, com uma taxa igual ou acima dos 99,5%. 

Ao analisarmos a sua posição na grelha salarial verificamos que o/a Costureiro/a 

Especializado/a está posicionado no nível H e a categoria Costureiro/a Qualificado/a está 

posicionada no nível G, o penúltimo e antepenúltimo nível da grelha salarial 

respetivamente. Se tivermos em conta as remunerações verificamos que no que respeita 

a RMMB apresentam a 9ª e 11ª mais elevadas, respetivamente. Se tivermos em conta a 

RMMG, a categoria Costureiro/a Qualificado/a apresenta a 2ª RMMG mais baixa e a 

categoria de Costureiro/a Especializado/a apresenta a 6ª RMMG mais baixa das 

categorias em análise. 
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Analisando a diferença salarial entre homens e mulheres em 2020 para estas categorias 

verificamos que apresentam uma diferença salarial (GPG) de 27% no caso da categoria 

Costureiro/a Especializado/a e 17,4% no caso da categoria Costureiro/a Qualificado/a 

(Vestuário em Série). 

 

Maioritariamente as trabalhadoras inquiridas identificaram o Desconforto Térmico, 

Poeiras e Ruído como as principais situações a que estão expostas no decorrer da sua 

atividade na empresa. No que respeita às doenças profissionais, a maioria foi perentória 

em sinalizar as Lesões Músculo-Esqueléticas (85%), a Desmotivação, Fadiga Física e 

Psicológica (76%) e a Fadiga Visual (73%). Mais de metade das inquiridas (59%) referiu 

que face às poeiras que são libertadas no manuseamento dos tecidos poderão vir a 

desenvolver Problemas Respiratórios e 54% das inquiridas regista ainda que face ao 

ruido, produzido pelas máquinas, poderão vir a desenvolver Problemas Auditivos. No 

decorrer deste trabalho e a partir do contacto com as trabalhadoras, verificamos que 

algumas das trabalhadoras quando questionadas sobre a sua exposição a doenças 

profissionais referiram já ter problemas associados a tendinites e em alguns casos 

indicaram já terem sido alvo de cirurgias decorrente de terem contraído tendinites.  

 

Os resultados obtidos, após a análise dos fatores em estudo, levam-nos a questionar que 

equilíbrio deverá existir entre o valor e o peso de um fator para determinar o 

posicionamento de uma determinada categoria profissional na grelha salarial. Se por um 

lado, é indiscutível que os fatores Competências e Responsabilidades devem ser 

valorizados, por outro lado, quando estamos perante sectores de atividade com 

características muito específicas relativamente às tarefas que realizam, monótonas e 

repetitivas, com ritmos de trabalho muito elevados e que expõe os/as trabalhadores/as 

que realizam estas tarefas a situações de elevado desgaste físico e mental que levam 

muitas destas mulheres trabalhadoras a abandonarem a atividade, passarem ao 

desemprego, em pleno período da vida ativa, e posteriormente a reformarem-se de 

forma antecipada, devido ao desenvolvimento de doenças profissionais. Os fatores 

esforços e condições de trabalho – riscos e doenças profissionais devem ser considerados 

como de extrema relevância porque a elevada exposição a estes dois fatores pode 

impedir o/a trabalhador/a do desenvolvimento de uma normal atividade durante a sua 

vida profissional tal como demonstram os dados recolhidos, em que a maioria das 

inquiridas experiencia dores corporais que resultam das tarefas exercidas em contexto 

de trabalho. Estas situações refletem-se também na avaliação dos níveis de satisfação 

das inquiridas, que se mostram insatisfeitas relativamente à sua remuneração, ao 

reconhecimento dos esforços, às condições de trabalho e à possibilidade de promoção 

numa carreira profissional. Porém, urge ressaltar que mau grado esta indústria se 

carateriza por uma força de trabalho predominantemente feminina, com baixo grau de 

escolaridade e constitui uma crucial alavanca social na emancipação da mulher que 

habita as mais periféricas regiões do país – já que é nesta indústria que as mulheres 
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encontram empregabilidade. A Indústria do Vestuário é inequivocamente a única 

empregadora nalgumas das regiões mais desfavorecidas do país e concomitantemente 

tem vindo a assimilar uma crescente responsabilidade social. 

 

Face ao que registámos durante o trabalho de investigação somos da opinião que os 

parceiros sociais, outorgantes do CCT, FESETE e ANIVEC/APIV devem fazer uma reflexão 

conjunta dos resultados que emanam deste trabalho, nomeadamente: 

1. Refletir sobre o número de grupos e categorias profissionais constantes no CCT 

considerando que estamos perante um sector em que a polivalência dos/as 

trabalhadores/as é fundamental para as empresas e saúde das trabalhadoras e o CCT 

continua a promover o modelo “Neo-Taylorista/Fordista”, para cada tarefa uma 

categoria profissional, desajustado da realidade das empresas; 

2. As diferenças salariais identificadas que indiciam uma prática de discriminação não 

advêm do CCT negociado entre a FESETE e a ANIVEC/APIV, uma vez que, o CCT define 

uma 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; 

3. Os dados demonstram que estamos perante uma situação de segregação horizontal, 

um sector de predominância feminina (86% dos TCO) e que têm as suas 

remunerações muito próximas do salário mínimo nacional. É necessário valorizar o 

trabalho destas trabalhadoras; 

4. É necessário também garantir a efetiva transparência salarial nas empresas, no 

respeito pelas normas em vigor. Os dados recolhidos apontam para a desigualdade 

salarial entre homens e mulheres quando ocupam a mesma categoria profissional. 

Num sector maioritariamente ocupado por mulheres, mesmo a executar o mesmo 

trabalho 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) que atinge quase os 30% 

na Indústria do Vestuário;  

5. Os dados apontam também para que o posicionamento das categorias na grelha 

salarial do CCT pode estar desajustado. Verificamos que nos dois primeiros grupos 

ficaram pontuadas duas das categorias que mais TCO agrega nesta indústria, que têm 

uma predominância feminina acima dos 99% e que têm as suas remunerações muito 

próximas do salário mínimo nacional. Verificamos, também, uma situação de 

segregação vertical. É necessário refletir sobre o valor das categorias profissionais 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 
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presente trabalho, pelo conjunto dos quatro fatores Competências, 

Responsabilidades, Esforços e Condições de Trabalho; 

6. Por fim, e porque se trata de um sector maioritariamente ocupado por mulheres e 

porque o número de TCO do sexo masculino é pouco representativo, somos da 

opinião que as categorias profissionais elencadas no atual CCT deveriam em primeira 

estância surgir no feminino e o masculino aparecer como segunda estância, por 

exemplo, “Costureira/o”; 

7. 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 Indústria do Vestuário.  
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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-ANIVEC: 

Nivel Designação Definição de funções 

C MODELISTA 

É o/a profissional que estuda, imagina e cria e ou elabora modelos para 

diversas peças de vestuário, tendo em atenção o tipo de população a que 

se destina, as características da moda e outros fatores; concebe e esboça 

o modelo, segundo a sua imaginação ou inspirando-se em figurinos ou 

outros elementos; escolhe os tecidos, as rendas, botões ou outros 

aviamentos; desenha os modelos e, de acordo com ele, pode cortar o 

tecido; orienta os trabalhadores de confeção das várias peças de 

vestuário; procede eventualmente às alterações que julgue convenientes. 

D 
CHEFE DE LINHA OU 

GRUPO 

É o/a trabalhador/a que dirige uma linha e ou parte de uma secção de 

produção e ou prensas e ou embalagens. 

D CHEFE DE SECÇÃO 

É o/a trabalhador/a que, sob a orientação do encarregado de armazém, 

dirige o serviço de uma secção do armazém, assumindo a 

responsabilidade do seu bom funcionamento. 

F 

CORTADOR/A E OU 

ESTENDEDOR/A DE 

TECIDOS 

É o/a trabalhador/a que estende e ou risca e ou corta os detalhes de uma 

peça de vestuário à mão ou à máquina. Se o cortador também cortar obra 

por medida, ganhará mais a importância de 2,50 €. 

G 

COSTUREIRO/A 

QUALIFICADO/A 

(CONFECÇÃO EM 

SÉRIE) 

É o/a trabalhador/a que, podendo trabalhar com todos os tipos de 

máquinas de confeções, tem reconhecida competência e produtividade 

nas diversas operações e secções onde desempenha as suas funções de 

costureiro. Não há acesso automático para esta categoria. 

G 
ENGOMADOR/EIRA OU 

BRUNIDOR/EIRA 

É o/a trabalhador/a que passa a ferro artigos a confecionar e ou 

confecionados. 

G PRENSEIRO/A É o/a trabalhador/a que trabalha com prensas ou balancés. 

H AJUDANTE DE CORTE 
É o/a trabalhador/a que enlota e ou separa e ou marca o trabalho cortado 

e ou estende, à responsabilidade do estendedor. 

H 
COSTUREIRO/A 

ESPECIALIZADO/A 

É o/a trabalhador/a que cose à mão ou à máquina, no todo ou em parte, 

peças de vestuário ou outros artigos e que completou a sua carreira 

profissional. 

H 
DISTRIBUIDOR/A DE 

TRABALHO 

É o/a trabalhador/a que distribui o trabalho pelas secções ou pelas linhas 

de fabrico. 

H REVISTADOR/EIRA 

É o/a trabalhador/a) que verifica a perfeição dos artigos em confeção ou 

confecionados e assinala defeitos e ou no final do fabrico separa e dobra 

os artigos para a embalagem. 



 

 
 2 

 

Nivel Designação Definição de funções 

I ACABADOR/A 

É o/a trabalhador/a que executa tarefas finais nos artigos a confecionar ou 

confecionados, tais como dobrar, colar etiquetas, pregar colchetes, molas, 

ilhoses, quitos e outros. 

I COSTUREIRO/A 
É o/a trabalhador/a que cose à mão ou à máquina, no todo ou em parte, 

peças de vestuário ou outros artigos. 

I PREPARADOR/A 

É o/a trabalhador/a que vira golas, punhos e cintos e que marca colarinhos, 

bolsos, cantos, botões ou outras tarefas semelhantes na preparação. Pode 

desempenhar, a título precário, as funções de acabadeira. 

 

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: 

• 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 experiência 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? 
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COMPARAÇÃO ENTRE CATEGORIAS PROFISSIONAIS: 

 

4. Que diferenças consegue elencar entre as categorias profissionais 

Costureiro/a Qualificado/a (Vestuário em Série), Costureiro/a Especializado/a 

e Costureiro/a? 

Nível 
Salarial 

Grupo Categoria Profissional 
Rem Média 

Mensal Base 
2018 

Tabela 
Salarial 

2018 

Tabela 
Salarial 

2019 
Descrição do Perfil Profissional 

G I-B 
Costureiro/a Qualificado/a 
(Confeção em Série) 

589,26 € 584,00 604,00 

É o/a trabalhador/a que, 
podendo trabalhar com todos os 
tipos de máquinas de 
confeções, tem reconhecida 
competência e produtividade 
nas diversas operações e 
secções onde desempenha as 
suas funções de costureiro. Não 
há acesso automático para esta 
categoria. 

H I-B Costureiro/a Especializado/a 591,40 € 582,00 602,00 

É o/a trabalhador/a que cose à 
mão ou à máquina, no todo ou 
em parte, peças de vestuário ou 
outros artigos e que completou 
a sua carreira profissional. 

I I-B Costureiro/a 589,08 € 580,00 600,00 

É o/a trabalhador/a que cose à 
mão ou à máquina, no todo ou 
em parte, peças de vestuário ou 
outros artigos. 

 

5. Que diferenças consegue elencar entre as categorias profissionais 

Cortador/a e ou Estendedor/a de Tecidos, Adjunto/a de Cortador/a e Ajudante 

de Corte? 

Nível 
Salarial 

Grupo Categoria Profissional 
Rem Média 

Mensal Base 
2018 

Tabela 
Salarial 

2018 

Tabela 
Salarial 

2019 
Descrição do Perfil Profissional 

F I-B 
Cortador/a e ou Estendedor/a de 
Tecidos 

636,27 € 590,00 610,00 

É o/a trabalhador/a que estende 
e ou risca e ou corta os detalhes 
de uma peça de vestuário à 
mão ou à máquina. Se o 
cortador também cortar obra 
por medida, ganhará mais a 
importância de 2,50 €. 

G I-B Adjunto/a de Cortador/a 606,83 € 584,00 604,00 

É o/a trabalhador/a que, sob 
orientação e responsabilidade 
do cortador, o auxilia nas suas 
tarefas. 

H I-B Ajudante de Corte 597,95 € 582,00 602,00 

É o/a trabalhador/a que enlota e 
ou separa e ou marca o trabalho 
cortado e ou estende, à respon-
sabilidade do estendedor. 

 

6. Que diferenças consegue elencar entre as categorias profissionais 

Bordador/eira especializado/a e Bordador/eira? 
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Nível 
Salarial 

Grupo Categoria Profissional 
Rem Média 

Mensal Base 
2018 

Tabela 
Salarial 

2018 

Tabela 
Salarial 

2019 
Descrição do Perfil Profissional 

H I-B Bordador/eira Especializado/a 616,58 € 582,00 602,00 

É o/a trabalhador/a que borda à 
mão ou à máquina e que 
completou a sua carreira 
profissional. 

I I-B Bordador(eira) 626,99 € 580,00 600,00 
É o/a trabalhador/a que borda à 
mão ou à máquina. 

 

7. Que diferenças consegue elencar entre as categorias profissionais 

Tricotador/a Especializado/a e Tricotador/a? 

Nível 
Salarial 

Grupo Categoria Profissional 
Rem Média 

Mensal Base 
2018 

Tabela 
Salarial 

2018 

Tabela 
Salarial 

2019 
Descrição do Perfil Profissional 

H I-B Tricotador/a Especializado/a - € 582,00 602,00 

É o/a trabalhador/a que executa 
trabalhos de tricô em croché 
manual e que completou a sua 
carreira profissional. 

I I-B Tricotador/a 601,88 € 580,00 600,00 
É o/a trabalhador/a que executa 
trabalhos de tricô ou croché 
manual. 

 

8. Que diferenças consegue elencar entre as categorias profissionais Afinador/a 

de Máquinas de Costura 1º e Afinador/a de Máquinas de Costura 2º? 

Nível 
Salarial 

Grupo Categoria Profissional 
Rem Média 

Mensal Base 
2018 

Tabela 
Salarial 

2018 

Tabela 
Salarial 

2019 
Descrição do Perfil Profissional 

D IV Afinador/a de Máquinas de 1º 1 110,83 € 655,00 675,00 

É o/a trabalhador/a que executa 
peças, monta, repara, afina ou 
ajusta e conserva vários tipos de 
máquinas, de modo a garantir-
lhes a eficiência no seu trabalho, 
e colabora com os chefes de 
secção. 

E IV Afinador/a de Máquinas de 2º 1 024,87 € 622,00 642,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E EVOLUÇÃO DO SECTOR: 
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9. Quais os modelos de organização do trabalho mais encontrados nas 

empresas do vestuário (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 

desempenhas várias funções ao longo do dia de trabalho?) 

10. Quais as tendências de evolução da categoria (quantitativo, tecnologias, 

competências dos/as trabalhadores/as)? 

11. Qual o impacto das tendências de evolução no sector do vestuário em termos 

de tecnologia, modelos organizacionais, desenvolvimento de novos produtos, 

estratégias empresariais, na categoria profissional? 

 

 



 

 
 1 

 

ANEXO N.º 2 

DESCRIÇAO DOS FATORES, SUBFATORES E RESPECTIVOS 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 
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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 

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 exato 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 

Receciona 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 

Receciona 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 
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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.  

 

 

 

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 
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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 repetitividade 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 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

3.6. Coordenação motora: Este subfator reporta-se às exigências em termos de 

coordenação motora e visual do trabalhador. Os principais riscos profissionais 
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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 físico, psicológico e social podendo: lesar órgãos 

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 
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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 

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 
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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; 

• 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); 



 

 
 13 

 

• 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 e 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; 

• 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 
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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. CARATERIZAÇÃO 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 diretamente?  

_____________________________________________________________________ 

 

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 atual)? 

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 eletrónico □ (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 +) 
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1.5 Na maior parte do tempo, o seu trabalho é individual ou em equipa? 

Trabalho individual □ (1) 

Trabalho em equipa □ (2) 

 

1.6 Indique com que frequência é exigida, no desempenho das suas tarefas, cada 

um dos seguintes aspetos: 

 
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) 
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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) 

 
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) 
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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 retificar 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) 

 

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 objetivo 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 
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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? 

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 
Sempre 

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)? 
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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) 
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) 



 

 
 9 

 

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) 

Raramente 

(2) 

Com 

frequência 

(3) 

Sempre 

(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”. 

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. 

□ 
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Risco Profissional Descrição  

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. 

□ 

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 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 

repetitividade das tarefas e da necessidade de 

concentração. 
□ 
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Doença Profissional Descrição  

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 atual, 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?   

 Muito mau 

(1) 

Mau 

(2) 

Indiferente 

(3) 

Bom  

(4) 

Muito Bom  

(5)  
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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) 
6. Na lista que se segue sobre diferentes aspetos relativos ao trabalho, escolha 

apenas os três aspetos mais importantes para si: 
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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 
38 5 7,6 15,2 22,8 30,4 38,0 

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  34 4 3,4 13,6 23,8 34,0  

7. Agilidade corporal 28 4 2,8 11,2 19,6 28,0  

8. Rapidez de execução 30 4 3,0 12,0 21,0 30,0  

9. Conteúdo do trabalho 28 4 7,0 14,0 21,0 28,0  

10. Resolução de problemas  28 3 2,8 15,4 28,0   

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 Responsabilidades, 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 35 5 3,5 11,4 19,3 27,1 35,0 

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 25 2 12,5 25,0    

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 Responsabilidades, 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 Modelista 

Chefe de 

linha ou 

grupo 

Chefe de 

secção 

(armazém) 

Cortado

r/a e ou 

estende

dor/a 

de 

tecidos 

Revisor/

a e ou 

controla

dor/a de 

qualidad

e 

Costureiro/a 

qualificado/a 

(vestuário em 

série) 

Engomad

or/eira ou 

brunidor/

eira 

Prens

eiro/a 

Ajudant

e de 

corte 

Costureiro

/a 

especializ

ado/a 

Distribui

dor/a 

de 

trabalho 

Revistado

r/eira 

Acabador/

a 

Costureiro

/a 

Preparad

or/a 

Habilitações 

escolares 
28,0 22,4 11,2 16,8 14,9 16,8 11,2 16,8 11,2 16,8 16 16,8 17,6 17,5 22,4 17,6 

Formação 

profissional 

e/ou 

formação no 

posto de 

trabalho 

38,0 38 24,3 15,2 16,5 15,2 16,7 7,6 7,6 15,2 19 7,6 14,1 13,3 15,2 7,6 

Tecnologias 

de informação 

e 

comunicação 

25,0 25 8,3 25 25 8,3 8,3 8,3 16,7 25 8,3 8,3 8,3 8,3 16,7 8,3 

Comunicação 23,0 23 17,3 17,3 17,3 11,5 11,5 11,5 5,8 5,8 11,5 11,5 5,8 11,5 11,5 11,5 

Trabalho em 

equipa 
20,0 20 20 20 20 20 10 10 10 20 10 20 10 20 10 20 

Habilidade 

manual 
34,0 34 3,4 13,6 34 23,8 34 23,8 34 34 34 21,8 34 34 34 23,8 

Agilidade 

corporal 
28,0 7 28 28 28 19,6 28 28 19,6 28 28 28 19,6 17,5 28 28 

Rapidez de 

execução 
30,0 30 30 30 30 19,2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Conteúdo do 

trabalho 
28,0 28 28 28 28 21 28 21 21 28 28 16,8 21 21 21 19 

Resolução de 

problemas 
28,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 9,1 15,4 2,8 

Adaptação à 

mudança 
28,0 15,4 28 15,4 17,5 15,4 28 15,4 15,4 15,4 28 17,9 15,4 15,4 15,4 15,4 



 

 
 

Competências Valor Modelista 

Chefe de 

linha ou 

grupo 

Chefe de 

secção 

(armazém) 

Cortado

r/a e ou 

estende

dor/a 

de 

tecidos 

Revisor/

a e ou 

controla

dor/a de 

qualidad

e 

Costureiro/a 

qualificado/a 

(vestuário em 

série) 

Engomad

or/eira ou 

brunidor/

eira 

Prens

eiro/a 

Ajudant

e de 

corte 

Costureiro

/a 

especializ

ado/a 

Distribui

dor/a 

de 

trabalho 

Revistado

r/eira 

Acabador/

a 

Costureiro

/a 

Preparad

or/a 

Total 310 258,2 213,9 224,7 246,6 186,2 221,1 187,8 186,7 233,6 228,2 194,1 191,2 197,6 219,6 184 

 

 

 

 
Quadro n.º 5.2 – Valor das categorias profissionais no fator RESPONSABILIDADES e respetivos subfatores 

Responsabilid

ades 
Valor Modelista 

Chefe 

de linha 

ou 

grupo 

Chefe de 

secção 

(armazém) 

Cortado

r/a e ou 

estende

dor/a de 

tecidos 

Revisor/a 

e ou 

controlad

or/a de 

qualidade 

Costureiro/a 

qualificado/a 

(vestuário 

em série) 

Engomado

r/eira ou 

brunidor/

eira 

Prens

eiro/a 

Ajudant

e de 

corte 

Costureiro

/a 

especializ

ado/a 

Distribui

dor/a de 

trabalho 

Revistador

/eira 

Acabador/

a 

Costureiro

/a 

Preparad

or/a 

Segurança de 

outras 

pessoas 

40 8,5 13 13 19 4 13 22 22 22 13 13 13 13 13 15,6 

Manutenção 

do 

equipamento 

40 4 4 4 16 4 16 16 16 16 16 4 4 4 16 4 

Verificação da 

qualidade 
45 45 45 45 45 24,8 45 24,8 24,8 24,8 45 4,5 45 24,8 24,8 24,8 

Supervisão 35 19,3 35 3,5 16,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Documentos 35 35 35 35 19,3 3,5 3,5 3,5 3,5 35 15,9 16,1 3,5 3,5 3,5 3,5 

Consequência

s de erros 
55 34,4 30,3 13,8 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 41,3 30,5 30,3 27,5 25,8 27,5 27,5 

Total 250 146,2 162,3 114,3 143,4 67,3 108,5 97,3 97,3 142,6 123,9 71,4 96,5 74,6 88,3 78,9 

 
  



 

 
 

 

 

 
Quadro n.º 5.3 – Valor das categorias profissionais no fator ESFORÇOS e respetivos subfatores 

Esforços Valor Modelista 

Chefe 

de linha 

ou 

grupo 

Chefe de 

secção 

(armazém) 

Cortado

r/a e ou 

estende

dor/a de 

tecidos 

Revisor/

a e ou 

controla

dor/a de 

qualidad

e 

Costureiro/a 

qualificado/a 

(vestuário em 

série) 

Engomado

r/eira ou 

brunidor/

eira 

Prens

eiro/a 

Ajudant

e de 

corte 

Costureiro

/a 

especializ

ado/a 

Distribui

dor/a de 

trabalho 

Revistador

/eira 

Acabador/

a 

Costureiro

/a 

Preparad

or/a 

Posições 

corporais 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Movimentos 

repetitivos 
35 3,5 17,7 3,5 35 3,5 35 35 35 3,5 35 35 35 35 35 35 

Levantament

o e transporte 

de pesos 

30 3 23,3 30 30 23,3 3 15,6 3 30 14,1 23,3 3 3 3 12,7 

Posturas 35 17,5 26,3 35 26,3 17,5 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 35 26,3 26,3 26,3 26,3 

Ritmos de 

trabalho 
35 29,2 23,3 35 35 35 35 35 23,3 23,3 35 35 35 26,2 35 23,3 

Coordenação 

motora 
25 12,5 25 12,5 12,5 12,5 25 25 12,5 12,5 25 12,5 12,5 18,8 25 25 

Esforço visual 30 30 16,5 16,5 30 30 30 30 30 30 30 16,5 30 16,5 30 30 

Atenção 30 30 30 22,5 30 30 22 22,5 15 22,5 21,4 15 30 30 15 30 

Total 250 155,7 192,1 185 228,8 181,8 206,3 219,4 175,1 178,1 216,8 202,3 201,8 185,8 199,3 212,3 

 

 
  



 

 
 

 

 

 
Quadro n.º 5.4 – Valor das categorias profissionais no fator CONDIÇÕES DE TRABALHO e respetivos subfatores 

Condições de 

trabalho 
Valor 

Modelist

a 

Chefe 

de 

linha 

ou 

grupo 

Chefe de 

secção 

(armazém

) 

Cortador/a 

e ou 

estendedor/

a de tecidos 

Revisor/a 

e ou 

controlad

or/a de 

qualidade 

Costureiro/a 

qualificado/a 

(vestuário 

em série) 

Engomad

or/eira 

ou 

brunidor/

eira 

Prensei

ro/a 

Ajudante 

de corte 

Costureir

o/a 

especializ

ado/a 

Distribuido

r/a de 

trabalho 

Revistad

or/eira 

Acaba

dor/a 

Costureiro

/a 

Preparad

or/a 

Ruído 28 2,8 19,6 11,2 19,6 28 28 17,2 11,2 28 19,6 28 28 23,8 28 28 

Iluminação 32 3,2 10,9 3,2 3,2 22,4 14,1 3,2 3,2 16,6 21,7 14,7 14,2 15,2 3,2 3,2 

Ambiente térmico 32 25,6 32 32 32 32 22,4 32 32 32 21,7 32 32 32 32 32 

Vibrações 28 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 12,3 2,8 2,8 9,5 12,4 2,8 2,8 2,8 2,8 11,2 

Vapores, gases, 

fibras, poeiras e/ou 

produtos tóxicos 

30 3 15,6 21 30 21 30 30 30 30 22,3 30 30 30 30 30 

Exposição a riscos e 

doenças 

profissionais 

40 33,3 33,3 40 40 33,3 33,3 40 33,3 40 33,3 34,7 33,3 33,3 33,3 33,3 

Total 190 70,7 114,2 110,2 127,6 139,5 140,1 125,2 112,5 156,1 131 142,2 140,3 137,1 129,3 137,7 

 

  



 

 
 

 


