
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

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 
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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; 

 

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 Organização 

Internacional do Trabalho (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. 
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A relação entre empresa e trabalhador/a, relações de emprego, é regulada por um 

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

retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de 

organização e sob a autoridade destas. Ainda de acordo com o quadro legislativo 

em vigor, a retribuição é definida como a prestação a que, nos termos do contrato, 

das normas que o regem ou dos usos, o/a trabalhador/a tem direito em 

contrapartida do seu trabalho. A lei refere ainda que, para a definição do valor da 

retribuição deve ter-se em conta a quantidade, natureza e qualidade do trabalho, 

observando-se o princípio de que, para trabalho igual ou de valor igual, salário 

igual (Código de Trabalho, 2009). 

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

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

plasmado na Constituição Portuguesa, “Ninguém pode ser privilegiado, 

beneficiado, prejudicado, 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 
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maioritariamente ocupados por mão-de-obra feminina, segregação vertical. Neste 

contexto, optamos por considerar a definição do conceito de Discriminação 

apresentado pela OIT na Convenção n.º 111 como, “Toda a distinção, exclusão ou 

preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião pública, ascendência 

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

oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão” (OIT, 

2021a). 

 

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

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

de trabalho e as mesmas oportunidades, incluindo avaliação e tarefas baseadas 

no género, assim como a igualdade salarial entre os géneros, pois para trabalho 

igual ou de valor igual, salário igual. Segundo Oelz et al. (2013: 35), “salário igual 

para trabalho igual significa que mulheres e homens com qualificações similares 

receberão a mesma remuneração se realizam o mesmo ou praticamente o mesmo 

trabalho em condições equivalentes”. 

 

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

empresas deverão assegurar a transparência remuneratória aquando da definição 

do quadro de remunerações. Desta forma, a empresa deverá assegurar a 

existência de uma 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 do Covid 19 afetou particularmente as mulheres trabalhadoras e que 

estas foram as mais prejudicadas pelos seus efeitos. Os parceiros internacionais 
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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 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 
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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 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 
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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. 

 

2. A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – NÚMERO DE EMPRESAS E 

TRABALHADORES/AS 
 

A análise da estrutura empresarial da Indústria do Vestuário permite verificar no 

gráfico n.º 1, que, em termos líquidos, o número de empresas aumentou entre 2012 

e 2018. 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. 

 



 
 

 

13 

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

 
 

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

emprega cerca de 46% dos/as trabalhadores/as das ITVCC (gráfico n.º 2). 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 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%. 
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Gráfico n.º 2 | Número Trabalhadores/as entre 2012 e 2020 

 
 

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. Como se pode evidenciar pelo gráfico 

n.º 3, trata-se de uma indústria onde as mulheres representam 86% dos/as 

Trabalhadores/as por Conta de Outrem (TCO). 

 
Gráfico n.º 3 | Número de trabalhadores por género entre 2018 e 2020 

 
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/as desta 

indústria. Se em 2018 a 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 
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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 

possuem o Ensino Secundário e 9,7% um Bacharelato ou superior, já no caso das 

mulheres, apenas 16,8% possuem o Ensino Secundário e apenas 4,2% um 

Bacharelato ou superior (gráfico n.º 4). 

 
Gráfico n.º 4 | Níveis de escolaridade das Pessoas ao Serviço nas Indústria do Vestuário por sexo (2020) 

 
 

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 (gráfico n.º 5). 
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Gráfico n.º 5 | Níveis de qualificação das Pessoas ao Serviço nas Indústria do Vestuário por sexo (2020)  

 
 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES NA INDÚSTRIA 

DO VESTUÁRIO 
 

A Remuneração Média Mensal Base (RMMB) da Indústria do Vestuário no 

conjunto das ITVCC em 2020 (gráfico n.º 6) é a mais baixa, representando apenas 

764,29€, seguindo-se a Indústria do Calçado (789,90€), a Indústria Têxtil (854,50€) 

e por fim a Indústria dos Curtumes (945,77€). Se analisarmos a Remuneração 

Média Mensal Ganha (RMMG), a Indústria do Vestuário continua a ser o sector no 

conjunto das ITVCC com a remuneração mais baixa: Indústria do Vestuário, 

848,80€; 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. 

 

15,0%

4,2%

9,0%
4,7%

42,7%

16,5%

7,4%

0,5%
2,4% 1,0%

3,1% 1,7%

65,9%

18,8%

6,9%

0,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Homens Mulheres



 
 

 

17 

Gráfico n.º 6 | RMMB nas ITVCC por atividade económica 

 
 

Se aprofundarmos esta análise e compararmos as diferencias salariais (Gender 

Pay Gap – GPG) 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 (gráfico n.º 7), o que é 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. 

 

583,45
635,12

698,01
728,47

764,29

768,39
793,56

849,54
900,87

945,77

485,00
530,00

580,00 600,00
635,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

2012 2016 2018 2019 2020

Indústria Têxtil Indústria do Vestuário Indústria dos Curtumes

Indústria do Calçado Total ITVCC SMN



 
 

 

18 

Gráfico n.º 7 | Diferença Salarial entre Homens e Mulheres por Atividade Económica (2020) 

 
 

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

homens e mulheres, concluímos que existem diferenças significativas entre os 

valores médios 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 (gráfico 

n.º 8).  
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Gráfico n.º 8 | Salários Médios Contratuais e Salários Médios Praticados por nível 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 (gráfico n.º 9). 
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Gráfico n.º 9 | Almofada Salarial na Indústria do Vestuário em 2020 

 
 

4. ETAPAS DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS 

POSTOS DE TRABALHO 
 

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 (esquema n.º 1).  

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

A. Seleção dos postos de trabalho a comparar  

 
B. Construção do método de avaliação de postos de trabalho 
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D. Recolha de dados: aplicação do inquérito 

 
E. Análise dos dados e determinação do valor das categorias 

profissionais  

 

5. SELEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO A COMPARAR 
 

O Contrato Coletivo de Trabalho (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 
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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 (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 a 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 atual formato corresponde à 

realidade e necessidade das empresas.  
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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. 

 

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 (quadro n.º 1). 

 
Quadro n.º 1 | 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 € 
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 Categoria Profissional Grupo Nível Salarial TCO % 
2018 

RMMB RMMG 

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 € 

 

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 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. 

 

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 
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(Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho) 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.  

 

6. CONSTRUÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE POSTOS DE 

TRABALHO 
 

A metodologia selecionada para avaliar as categorias profissionais em estudo 

centra-se na comparação de vários postos de trabalho tendo em conta um conjunto 

de critérios comuns previamente definidos. O método de avaliação por pontos 

pressupõe a decomposição de cada posto de trabalho em fatores críticos a partir 

dos quais é possível estabelecer uma medição e comparação de diferentes postos 

de trabalho de modo a atribuir o seu justo valor. Os fatores são entendidos como 

critérios que permitem abranger as exigências de postos de trabalho distintos e, 

de acordo com a OIT (2011), os fatores Competências, Esforços, 

Responsabilidades e Condições de Trabalho são considerados como os mais 

adequados para empreender uma avaliação de funções independentemente do 

sector de atividade em causa.  

 

Assim, para cada um dos fatores 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 
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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.  

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. 
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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 e 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 2) 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 relevantes1, tendo por base as informações 

provenientes de duas fontes distintas: entrevistas exploratórias a dirigentes 

sindicais e representantes da ANIVEC-APIV; e a bibliografia disponível sobre perfis 

profissionais das ITVCC. No quadro seguinte é apresentada a lista de fatores e 

subfatores selecionados para proceder à avaliação das categorias profissionais.  
 

Quadro n.º 2 | 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 

 
1 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 objetivos 
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 

9. Conteúdo do trabalho 4 

10. Resolução de problemas 3 

11. Adaptação à mudança 3 

2. RESPONSABILIDADES 

1. Segurança de outras pessoas 5 

2. Manutenção do equipamento 4 

3. Verificação da qualidade 3 

4. Supervisão 3 

5. Documentos 3 

6. Consequências de erros 4 

3. ESFORÇOS 

1. Posições corporais 4 

2. Movimentos repetitivos 5 

3. Levantamento e transporte de pesos 5 

4. Posturas 4 

5. Ritmos de trabalho 3 

6. Coordenação motora 2 

7. Esforço visual 3 

8. Atenção 4 

4. CONDIÇÕES DE 
TRABALHO - RISCOS E 

DOENÇAS PROFISSIONAIS 

1. Ruído 4 

2. Iluminação 4 

3. Ambiente térmico 4 

4. Vibrações 4 

5. Vapores, gases, fibras, poeiras e/ou produtos 
tóxicos 

4 

6. Exposição a riscos profissionais 6 

 

7. ANÁLISE DOS DADOS E DETERMINAÇÃO DO VALOR DAS 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS 
 

O nosso estudo centrou-se na análise do 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 Tecidos), e a que obteve menor pontuação, 
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571,6 (Prenseiro/a), a opção recaiu na criação de quatro grupos onde 

enquadramos as categorias mediante as pontuações obtidas (quadro n.º 3).  

 
Quadro n.º 3 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 - 

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 

 

A categoria profissional Registador/a de Produção não foi considerada na análise 

efetuada porque não nos foi possível identificar nenhum/a trabalhador/a com esta 

categoria profissional. 

 

Por norma, as trabalhadoras inquiridas referiram desempenhar as tarefas 

associadas ao descritivo funcional plasmado no CCT. Verificamos a existência de 

situações em que as trabalhadoras registam que, sempre que necessário, exercem 
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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 profissional, elas acabam por exercer as funções associadas às suas 

categorias profissionais, mas ao mesmo tempo são polivalentes para assumirem 

funções noutras secções 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 n.º 2 e n.º 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 
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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/a 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. 

 

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 (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.  
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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, que expõe os/as trabalhadores/as 

que realizam estas tarefas a situações de elevado desgaste físico e mental e 

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 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. 
 

8. RECOMENDAÇÕES 
 

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: 
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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 dos/as 

trabalhadores/as 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 presente trabalho, 

pelo conjunto dos quatro fatores Competências, Responsabilidades, Esforços 

e Condições de Trabalho; 
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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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