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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de investigação está enquadrado no projeto intitulado, 

Construção de um Sistema de Avaliação de Funções e Remunerações nos CCT 

das Indústrias do Vestuário e Curtumes com vista à melhoria da Qualidade do 

Emprego e promoção da Igualdade, financiado pelo Mecanismo EEA Grants 

(Islândia, Liechtenstein e Noruega), que tem como operador nacional a Comissão 

para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). 

 

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

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

um sistema de avaliação de funções e remunerações das categorias profissionais 

da produção das Indústrias do Vestuário e dos Curtumes, ancorado na 

metodologia de avaliação do valor do trabalho sem enviesamento de género, com 

o objetivo de promover o Diálogo Social e a Contratação Coletiva Sectorial e de 

Empresa, expurgadas da discriminação salarial de género e concomitantemente, 

promovendo a qualidade do emprego e a igualdade de oportunidades entre 

mulheres e homens. 

 

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

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

Calçado e Peles de Portugal), APIC (Associação dos Industriais de Curtumes) e a 

ANIVEC/APIV (Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção), 

representantes dos principais intervenientes nesta relação, trabalhadores/as e 

empresas. Devido ao contributo e mais-valia que poderiam trazer para o 

desenvolvimento do projeto foram também incluídos nesta parceria a Federação 

Sindical Norueguesa, Fellesforbundet, portadora da experiência dos países 

nórdicos em matéria de combate às desigualdades de género, nomeadamente a 

discriminação salarial, e a Federação Sindical Europeia, IndustriAll, e toda a sua 

experiência e informação do diálogo social ao nível europeu no que concerne à 

temática do projeto.  

 

Para o desenvolvimento do projeto foram definidos quatro objetivos específicos no 

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

para as categorias profissionais da produção das Indústria do Vestuário e dos 

Curtumes, utilizando a metodologia de avaliação do valor do trabalho sem 

enviesamento de género; 2) Contribuir para o conhecimento e informação dos 
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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. 
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1. CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 
 

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

premência de efetivar nas relações laborais a Convenção n.º 100 da 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 psicológicos e sociais, como a autorrealização pessoal, o 

reconhecimento profissional ou as relações sociais no local de trabalho.  

 

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

este é benéfico para todos/as os/as agentes envolvidos/as no mercado de 

trabalho, desde as empresas aos/às trabalhadores/as. A igualdade dá dignidade e 

reconhecimento aos/às trabalhadores/as, o que pode resultar em maior eficácia no 

posto de trabalho, menor rotatividade de trabalhadores/as nas empresas e maior 

facilidade na gestão dos recursos humanos. Importa ainda salientar que a 

igualdade não começa só no local de trabalho, mas engloba também o processo 

de recrutamento, desde a criação do perfil do/a trabalhador/a mais certo/a para a 

posição, ao processo de seleção e recrutamento, devendo este ser focado no 

mérito, incluindo fatores como as competências, a formação e a qualificação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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). 
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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, as empresas deverão 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 masculinos e menor poder negocial das 

trabalhadoras.  

 

No decorrer dos contactos bilaterais com os nossos Parceiros Internacionais, 

Fellesforbundet (Federação Sindical Norueguesa) e a IndustriAll (Federação 

Sindical Europeia), ambos salientaram que 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 

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 
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identificada como um dos principais obstáculos” (1) à persecução deste objetivo 

global de eliminar a discriminação em função do género e tem-se verificado que “o 

direito à igualdade de remuneração não é devidamente aplicado nem feito cumprir 

e que muitos Estados-Membros não asseguram a transparência salarial” (2). 

 

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

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

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

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

profissionais constituem um dos aspetos fundamentais regulamentados na medida 

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

 
Este trabalho de investigação assente na definição destes conceitos procurará 

avaliar o perfil profissional, conjunto de atividade e saberes requeridos para o 

exercício de uma determinada atividade profissional (Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, 2007), das categorias profissionais da área da produção da 

Indústria dos Curtumes. 

 

A classificação profissional em diferentes níveis é entendida como uma 

estruturação hierárquica preestabelecida dos empregos, geralmente negociada 

entre empregadores 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); 
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• Assegurar a coerência e equidade na estrutura de salários quer dentro de uma 

empresa quer entre empresas do mesmo sector. 

 

Tendo em consideração a definição de Competência como a capacidade 

reconhecida para mobilizar os conhecimentos, as aptidões e as atitudes em 

contextos de trabalho, de desenvolvimento profissional, de educação e de 

desenvolvimento pessoal (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2007), 

procuraremos avaliar as competências mobilizadas pelos/as trabalhadores/as para 

o desenvolvimento das tarefas associadas a cada uma das categorias 

profissionais.  

 

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

reconhecidas como uma qualificação porque não resultam de um processo de 

avaliação e validação comprovado por um órgão competente, posto de outra 

forma, são conhecimentos adquiridos de forma informal e que não obedecem a 

referenciais estabelecidos pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 

Profissional, ANQEP (Ibidem). Assim, procuramos decompor as tarefas e 

responsabilidades mobilizadas pelos/as trabalhadores/as para o exercício da sua 

atividade no sentido de identificar as competências adquiridas em contexto de 

trabalho e que normalmente não são valorizadas pelos/as trabalhadores/as.  

 

A análise efetuada permitirá pontuar os saberes utilizados, as responsabilidades 

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

profissionais para que no final possamos comparar todas as categorias 

profissionais em análise e verificar se identificamos ou não situações de 

discriminação e se confirma ou não na Indústria dos Curtumes que para trabalho 

igual ou de valor igual, o salário é igual. 

 

 

 

 

2. A INDÚSTRIA DOS CURTUMES – NÚMERO DE EMPRESAS E 

TRABALHADORES/AS 
 

A análise da estrutura empresarial da Indústria dos Curtumes permite verificar no 

gráfico n.º 1, que, em termos líquidos, o número de empresas praticamente se 

manteve entre 2012 e 2018. A Indústria dos Curtumes representa, em 2018, cerca 
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de 1% das empresas das Indústrias Têxtil, Vestuário, Calçado e Curtumes 

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

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

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

decréscimo verificado entre 2018 e 2020 se deve na totalidade ao impacto das 

medidas que tiveram que ser tomadas para controlar a pandemia causada pelo 

Covid 19 e que poderão ter levado ao encerramento destas empresas. Esta 

avaliação só poderá ser feita após a publicação dos dados de 2022, ano em que 

a economia iniciou a sua atividade sem interferência de medidas sanitárias de 

prevenção contra a pandemia. 

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

 
 

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

emprega cerca de 1% dos trabalhadores das ITVCC (gráfico n.º 2). Dos 1.978 

trabalhadores/as, 1.296 são homens, o que significa que esta indústria é 

maioritariamente (65,5%) masculina. 
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Gráfico n.º 2 | Número de Trabalhadores/as entre 2012 e 2020 

 
 

Os dados mostram que 87,5% das empresas da Indústria dos Curtumes têm 

menos de 50 trabalhadores/as, sendo que a maioria das empresas (52,8%) tem 

até 10 trabalhadores/as e 34,7% tem até 50 trabalhadores/as (gráfico n.º 3). Assim, 

pelo critério de dimensão, as empresas dos Curtumes são caracterizadas por 

serem maioritariamente micro e pequenas empresas. 

 
Gráfico n.º 3 | Número de empresas na Indústria dos Curtumes, por dimensão da empresa (2020) 

 
 

A Indústria dos Curtumes é historicamente uma indústria de predominância 

masculina, devido às características das tarefas associadas a esta indústria, de 

elevado esforço e robustez física para transportar e tratar as peles. Atualmente, 

verificamos que a tecnologia entrou nesta indústria e libertou os/as 

trabalhadores/as das tarefas mais árduas, que por serem bastante exigentes ao 
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nível físico era considerado que só poderiam ser desempenhadas por homens. Os 

dados estatísticos recolhidos demonstram uma inversão desta situação e vemos 

que as mulheres entraram nesta indústria e que aos poucos começam a ganhar 

mais peso (gráfico n.º 4). Em 2018 as mulheres representavam 31% dos 

Trabalhador/a por Conta de Outrem (TCO) desta indústria, mas em 2020 já 

representavam 34%. Para além disto, verificamos que durante o período entre 

2018 e 2020 se registou uma diminuição no número de trabalhadores/as afecto/a 

à Indústria dos Curtumes, com um impacto maior nos homens que perdeu 

aproximadamente 200 trabalhadores, enquanto as mulheres registam um aumento 

de mais uma trabalhadora. 

 
Gráfico n.º 4 | Número de trabalhadores por género entre 2018 e 2020 

 
 

Ao nível etário, os dados recolhidos permitem verificar que o maior número de 

trabalhadores e trabalhadoras está concentrado nas idades entre os 50 e os 64 

anos. Entre 2018 e 2020, verificamos que em ambos os casos (homens e 

mulheres), a maior perda de trabalhadores/as em número é no nível de idades 

entre os 40 e os 49. Como já referido, tendo em consideração que 2020 é um ano 

atípico devido à situação pandémica causada pela Covid 19 é-nos difícil aferir 

quais os motivos que poderão estar associados à saída destes/as trabalhadores/as 

do sector. 

 

Ao analisarmos as habilitações escolares (gráfico n.º 5), verificamos que tanto os 

homens como as mulheres estão maioritariamente posicionados no grupo que 

possui apenas o Ensino Básico, 68,7% dos homens e 57,8% das mulheres. 
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Curiosamente, quando analisamos os níveis superiores de educação, verificamos 

uma maior percentagem de mulheres, comparativamente com os homens, possui 

o Ensino Secundário (32,3% das mulheres e 24,5% dos homens) e habilitações 

superiores (9,8% das mulheres e 6% dos homens).  

 
Gráfico n.º 5 | Níveis de escolaridade das Pessoas ao Serviço na Indústria dos Curtumes por género (2020) 

 
 

Porém quando analisamos o posicionamento destes/as trabalhadores/as de 

acordo com as qualificações (gráfico n.º 6), verificamos que uma maior 

percentagem de homens ocupa os Quadros Superiores (9% são homens e 5,4% 

são mulheres), Quadros Médios (4,1% são homens e 1,5% são mulheres) e 

Profissionais Altamente Qualificados (47,5% são homens e 26,5% são mulheres). 

No caso do nível de qualificação, os/as Encarregados/as são ocupados/as 

integralmente por homens. Quando chegamos aos níveis de qualificação mais 

baixos na hierarquia começamos a ver alguma preponderância de mulheres: 

Profissionais Qualificadas (37,5% são mulheres e 23% são homens); Profissionais 

Semi-Qualificadas (26,8% são mulheres e 10,5% são homens). 
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Quadro n.º 6 | Níveis de qualificação das Pessoas ao Serviço nas Indústria dos Curtumes segundo por 

género (2020) 

 
 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES NA INDÚSTRIA 

DOS CURTUMES 

 

A Remuneração Média Mensal Base (RMMB) da Indústria dos Curtumes no 

conjunto das ITVCC é a mais alta (gráfico n.º 7), representando 945,77€, acima da 

Indústria Têxtil (854,50€), da Indústria do Calçado (789,90€), e da Indústria do 

Vestuário (764,29€). Se analisarmos a Remuneração Média Mensal Ganha 

(RMMG), os Curtumes continuam a ser o sector no conjunto das ITVCC com a 

remuneração mais elevada: Indústria dos Curtumes, 1.146,80€; Indústria dos 

Têxtil, 1015,80€; Indústria dos Calçado, 896,20€; e Indústria dos Vestuário, 

848,80€.  

 

1,00% 1,20%

26,80%

37,50%

26,50%

0%
1,50%

5,40%

0,70% 1,50%

10,50%

23,00%

47,50%

3,70% 4,10%

9,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Mulheres Homens



  
 

 

18 

Gráfico n.º 7 | RMMB nas ITVCC por atividade económica 

 

Se aprofundarmos esta análise e compararmos as remunerações entre homens e 

mulheres (gráfico n.º 8), os dados sectoriais demonstram que há uma 

desvalorização do trabalho realizado por mulheres em comparação com os 

homens. No panorama das ITVCC, a Indústria dos Curtumes é a que apresenta o 

diferencial salarial (Gender Pay Gap - GPG) mais baixo, apenas 9% se tivermos 

em conta a RMMB e 14% se tivermos em consideração a RMMG. Estes valores 

posicionam a Indústria dos Curtumes muito abaixo da média das ITVCC (19% 

GPG Base e 23% GPG Ganho) e abaixo da média nacional que em 2020 registava 

um GPG Base de 13,3% e um GPG Ganho de 16,1%. Mesmo analisando o GPG 

Ajustado, verificamos que o sector dos Curtumes regista um GPG Ajustado Base 

de 2,57% (abaixo do nacional 9,6%) e um GPG Ajustado Ganho de 6,25%, 

também abaixo do nacional, 12,1%. 
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Gráfico n.º 8 | Diferença Salarial entre Homens e Mulheres por Atividade Económica (2020) 

 

A OIT (2021b) destacou recentemente que o salário das mulheres é mais 

elevado onde a distribuição do número de trabalhadores/as por género está 

mais próxima dos 50%, mais precisamente onde a taxa é de 33% a 50%. 

Tendo em consideração que as mulheres representam aproximadamente 

34% dos TCO da Indústria dos Curtumes, esta afirmação poderá ajudar a 

corroborar que a diferença salarial na Industria dos Curtumes seja tão baixa. 

Poderá também indicar que, sendo a Industria dos Curtumes historicamente 

um sector de predominância masculina, com remunerações mais elevadas 

que outras indústrias de predominância feminina, como por exemplo a 

Indústria do Vestuário, seja mais fácil às mulheres quando entram nestes 

sectores aproximarem-se das remunerações dos homens. 
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corroborada pelos dados estatisticos, está a originar a segregação vertical 

das mulheres. As categorias de Operador/a Auxiliar (nivel 8) e Operador/a 

não Especializado/a (nivel 9) são de predominância feminina enquanto que 

as categorias Operador/a Geral (nivel 6) e Operador/a Intemédio (nivel 7) são 

ocupadas maioritariamente por homens.  
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Quadro n.º 1 | Reformulação da grelha salarial em 2017 para os níveis 7, 8, 9 e 10 

Nivel 
Designação das antigas categorias 

profissionais (anterior a 2017) 
Designação das novas categorias 

profissionais (após 2017) 

(…) (…) (…) 

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

08 •  • Operador/a auxiliar. 

09 •  • Operador/a não especializado/a. 

10 •  • Aprendiz/a. 

 

Para a construção da nossa amostra definimos que iriamos analisar as categorias 

profissionais que representassem pelo menos 0,9% do total dos TCO da área da 

produção (com base nos dados de 2018). Da aplicação deste critério definimos 

que a nossa amostra seria composta por 14 categorias. Com este critério 

conseguimos incluir, com a exceção do nível 2, categorias profissionais do nível 1 

ao nível 9 da grelha salarial. Destas verificamos que as categorias que estão 

enquadradas entre o nível 1 e o nível 6 são de predominância masculina enquanto 

as categorias de predominância feminina são as que se encontram enquadradas 

no nível 8 e 9 (gráfico n.º 9). No total das categorias selecionadas para a 

construção da nossa amostra as mulheres representam 30% dos TCO e os 

homens 70%. 

 
Gráfico n.º 9 | Predominância de Género por categoria profissional 
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Tal como os dados estatísticos apontavam, ao analisarmos a distribuição por 

género nas categorias profissionais em análise verificamos que as mulheres 

têm um peso mais elevado nas categorias profissionais posicionadas nos 

níveis inferiores da grelha salarial. Verificamos assim, que apesar de as 

mulheres estarem a começar a ganhar espaço num sector que é de 

predominância masculina estão a ser alvo de segregação vertical, ocupando 

maioritariamente os níveis inferiores da grelha salarial. 

 

Ao nível salarial, verificamos que na maioria das Categorias Profissionais 

selecionadas os homens ganham mais que as mulheres (gráfico n.º 10). 

Verificamos, no entanto, que nos casos dos/as Técnicos/as de Curtumes e 

Operadores/as de Laboratório, as mulheres tanto na RMMB como na RMMG 

apresentam valores superiores aos ganhos pelos homens, no entanto há uma 

perda da RMMB para a RMMG, tanto num caso como no outro, de 

aproximadamente 10%. Por sua vez, no caso dos Operadores/as Qualificados/as 

de Afinação de Cores, se inicialmente ao analisarmos a RMMB, os homens 

ganham mais que as mulheres, ao analisarmos a RMMG a diferença pende para 

o lado das mulheres, uma vez que recuperam a diferença registada na RMMB e 

apresentam uma RMMG de mais 14,35%. 
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Gráfico n.º 10 | Diferença salarial entre homens e mulheres nas categorias selecionadas (2018) 

 

 

Apesar de no conjunto das ITVCC a Indústria dos Curtumes apresentar a 

diferença salarial, inclusive abaixo da média nacional, os dados demonstram 

que continua a persistir uma situação de desigualdade salarial entre homens 

e mulheres ao nível sectorial e, na maioria dos casos, quando ocupam uma 

mesma categoria profissional.  
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4. ETAPAS DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS 

POSTOS DE TRABALHO 
 

Com recurso à metodologia de avaliação de funções, entendida pela OIT (2011) 

como a mais adequada e tendo em conta os objetivos definidos, fomos procurar 

aprofundar o conhecimento dos conteúdos funcionais das categorias profissionais 

e construir um sistema de comparação do seu posicionamento na grelha salarial 

apurando o seu valor em quatro fatores: Competências, Responsabilidades, 

Esforços e Condições de Trabalho – Riscos e Doenças Profissionais (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 

 
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 

 

 

5. SELEÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO A COMPARAR 
 

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

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

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

correspondia aos dados mais atualizados, e foi definido que a categoria 

profissional para ser avaliada no presente estudo deveria representar pelo menos 

0,9 % do total dos/as trabalhadores/as abrangidos/as pelo CCT para a Indústria 

dos Curtumes da área da produção (quadro n.º 2). 
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Quadro n.º 2 | Categorias profissionais seleccioadas 

 Categoria Profissional 
Nível 

Salarial 
TCO % 

2018 

Rem Média 

Base 

Rem Média 

Ganho 

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

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

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

4 

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

5 36 2,2% 840,57 € 1.147,42 € 

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

6 
OPERADOR/A DE 
LABORATORIO 

5 16 1,0% 909,72 € 1.127,63 € 

7 
OPERADOR/A DE 
MANUTENÇÃO 

5 28 1,7% 818,10 € 1.155,28 € 

8 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A 
DE AFINAÇÃO DE CORES 

5 17 1,0% 721,07 € 1.000,23 € 

9 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A 
DE FULONS 

5 37 2,3% 779,59 € 1.023,58 € 

10 
OPERADOR/A QUALIFICADO/A 
DE MÁQUINAS 

5 527 32,5% 721,21 € 924,55 € 

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

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

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

14 
OPERADOR/A NAO 
ESPECIALIZADO/A 

9 41 2,5% 619,67 € 774,44 € 

 TOTAL - 1.558 96,0% - - 

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

de trabalhadores/as para a construção da amostra, esta representa 96% do total 

dos TCO na área de produção da Indústria dos Curtumes. As categorias 

pertencentes ao grupo 2 e 10 da grelha salarial, por não cumprirem o critério 

definido, não farão parte da amostra. 

 

A nossa análise centrou-se em analisar o conteúdo funcional de cada uma 

das categorias profissionais selecionadas e avaliar se o seu posicionamento 

na grelha salarial está ajustado às exigências das funções que compõem a 

categoria profissional ou se pelo facto de agregar a si um grande número de 

mulheres, as categorias são desvalorizadas e por isso posicionadas nos 

níveis inferiores da grelha salarial, segregação vertical.  
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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 

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. 
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• 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. 

 

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). 
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Na seleção dos subfatores (quadro n.º 3) 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 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 3 | Grelha de fatores, subfatores e número de níveis 

Fatores Subfatores 
N.º de 
Níveis 

1. COMPETÊNCIAS 

1. Habilitações escolares 5 

2. Experiência profissional e/ou formação no 
posto de trabalho 

5 

3. Tecnologias de informação e comunicação 3 

4. Comunicação 4 

5. Trabalho em equipa 2 

6. Habilidade manual 4 

7. Agilidade corporal 4 

8. Rapidez de execução 4 

9. Conteúdo do trabalho 4 

10. Resolução de problemas 3 

11. Adaptação à mudança 3 

2. RESPONSABILIDADES 

1. Segurança de outras pessoas 5 

2. Manutenção do equipamento 4 

3. Verificação da qualidade 3 

4. Supervisão 3 

5. Documentos 3 

6. Consequências de erros 4 

3. ESFORÇOS 

1. Posições corporais 4 

2. Movimentos repetitivos 5 

3. Levantamento e transporte de pesos 5 

4. Posturas 4 

5. Ritmos de trabalho 3 

6. Coordenação motora 2 

7. Esforço visual 3 

8. Atenção 4 

1. Ruído 4 

2. Iluminação 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 

4. CONDIÇÕES DE 
TRABALHO - RISCOS E 

DOENÇAS PROFISSIONAIS 

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 
 

Os resultados obtidos, após a análise com recurso à aplicação informática SPSS, 

demonstram uma reduzida amplitude de pontos entre a categoria Operador/a 

Geral e Operador/a de Manutenção, apenas 254,5 pontos (quadro n.º 4). Esta 

situação sugere questionar até que ponto é pertinente que as categorias 

analisadas estejam distribuídas ao longo de 9 níveis da grelha salarial. Tendo em 

consideração a amplitude entre a categoria que obteve maior pontuação, 789,4 

(Operador/a de Manutenção), e a que obteve menor pontuação, 534,9 (Operador/a 

Geral), a opção recaiu na criação de quatro grupos onde enquadramos as 

categorias mediante as pontuações obtidas:  

 
Quadro n.º 4 l Distribuição das categorias profissionais por grupos de pontos 

Categorias 
profissionais 

Fatores 
Posição 

Nível 
Salarial 

RMMB 
(€) 

Grupos 

Grupo 1 
(790-726) 

Grupos 2 
(725-662) 

Grupo 3 
(661-598) 

Grupo 4 
(597-534) 

TÉCNICO/A DE 
CURTUMES 

2º 1 1.644,20 € 735,6 - - - 

ENCARREGADO/A 7º 3 1.005,94 € - - 638,5 - 

CHEFE DE 
SECTOR 

3º 4 1.040,42 € - 721,9 - - 

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

11º 5 840,57 € - - - 575,3 

OPERADOR/A DE 
ARMAZÉM 

9º 5 860,94 € - - 630,1 - 

OPERADOR/A DE 
LABORATÓRIO 

6º 5 909,72 € - - 639,1 - 

OPERADOR/A DE 
MANUTENÇÃO 

1º 5 818,10 € 789,4 - - - 

OPERADOR/A 
QUALIFICADO/A 
DE AFINAÇÃO DE 
CORES 

10º 5 721,07 € - - 598,3 - 
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Categorias 
profissionais 

Fatores 
Posição 

Nível 
Salarial 

RMMB 
(€) 

Grupos 

Grupo 1 
(790-726) 

Grupos 2 
(725-662) 

Grupo 3 
(661-598) 

Grupo 4 
(597-534) 

OPERADOR/A 
QUALIFICADO/A 
DE FULONS 

8º 5 779,59 € - - 632,4 - 

OPERADOR/A 
QUALIFICADO/A 
DE MÁQUINAS 

4º 5 721,21 € - 666,0 - - 

OPERADOR/A 
GERAL 

13º 6 680,21 € - - - 534,9 

OPERADOR/A 
INTERMÉDIO/A 

12º 7 663,07 € - - - 545,2 

OPERADOR/A 
AUXILIAR 

5º 8 626,10 € - - 648,5 - 

 

A categoria profissional Operador/a Não Especializado/a não foi considerada na 

análise efectuada porque não nos foi possível identificar nenhum/a trabalhador/a 

com esta categoria profissional.  

 

Por norma, os/as trabalhadores/as inquiridos/as referiram que realizam as tarefas 

associadas ao descritivo funcional no CCT. No entanto, registamos que nas 

categorias Operador/a Geral e Operador/a Intermédio/a esta situação inverte-se, 

sendo que a maioria dos/as trabalhadores/as inquiridos/as referem desempenhar 

funções que não estão associadas à sua categoria profissional. Detetamos, no 

entanto, que os/as inquiridos/as enquadrados/as nestas duas categorias, o/a 

Operador/a Geral, de predominância masculina, e o/a Operador/a Intermédio/a, 

que é ocupado/a maioritariamente por homens, desempenham na sua maioria 

tarefas indiferenciadas e que se enquadrariam melhor na categoria de Operador/a 

Não Especializado/a ou quanto muito Operador/a Auxiliar, que são duas categorias 

de predominância feminina. No decorrer dos inquéritos, verificamos que as 

trabalhadoras inquiridas com a categoria de Operador/a Auxiliar referiram na sua 

maioria executar tarefas de apoio a outras categorias profissionais e por isso mais 

qualificadas, ao contrário do que verificamos no que foi descrito pelos/as 

trabalhadores/as com as categorias Operador/a Geral e Intermédio/a. 

 

A categoria profissional Operador/a de Manutenção, posicionada no nível 5 da 

grelha salarial, regista a sétima RMMB mais elevada e regista a quarta RMMG 

mais elevada das categorias que compõem a nossa amostra. É responsável pelas 

tarefas de manutenção dos equipamentos dentro da área de produção, desde 

elétricos, mecânicos, execução de trabalhos de serralharia a canalização, entre 

outros. Devido à polivalência exigida destes/as trabalhadores/as, é com 
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normalidade que verificamos que se destacou das restantes categorias 

profissionais, que maioritariamente estão orientadas para a condução do 

equipamento/máquina que estão a operar, e obteve a pontuação mais elevada no 

analise global de todos os fatores.  

 

A análise das pontuações obtidas permite-nos também verificar que os/as 

trabalhadores/as classificados/as com a categoria profissional de Operador/a 

Intermédio/a e Operador/a Geral obtiveram as pontuações mais baixas na análise 

dos fatores. Por sua vez, a categoria de Operador/a Auxiliar que se encontra 

posicionada no nível n.º 8 da grelha salarial (abaixo Operador/a Geral, nível 6, e 

do/a Operador/a Intermédio/a, nível 7), regista a segunda RMMB e RMMG mais 

baixa das categorias que compõem a amostra, é a única categoria de 

predominância feminina considerada na nossa análise, obteve a quinta melhor 

pontuação global e a melhor pontuação nos fatores dos Esforços e das Condições 

de Trabalho.  

 

Uma análise mais fina aos registos obtidos através dos inquéritos leva-nos 

a concluir que há uma clara diferença entre as tarefas realizadas pelas 

categorias profissionais Operador/a Geral, Operador/a Intermédio e 

Operador/a Auxiliar, sendo que a análise dos fatores demonstra clara 

valorização da categoria profissional Operador/a Auxiliar relativamente à 

Operador/a Geral e Operador/a Intermédio/a. 

 

Por fim, a categoria profissional de Encarregado/a, ocupada integralmente por 

homens, encontra-se posicionada no nível 3 da grelha salarial, regista a terceira 

RMMB mais elevada e a segunda RMMG mais elevada, obteve a sétima 

pontuação mais elevada do conjunto das categorias em análise. Se analisarmos 

as pontuações obtidas por fator, verificamos que esta categoria registou a 

pontuação mais baixa no fator dos Esforços e a terceira pontuação mais baixa no 

fator das Condições de Trabalho. 

 

O presente trabalho de investigação demonstra que há ainda situações de 

discriminação salarial das mulheres, embora a mais reduzida do conjunto das 

ITVCC. Esta situação verifica-se também quando comparamos as remunerações 

de homens e mulheres que ocupam a mesma categoria profissional. No entanto, 

verificamos a existência de algumas exceções, no caso das categorias 

posicionadas no Nível 1 e Nível 3 da grelha salarial, a média dos salários 

praticados das mulheres é superior ao dos homens. Maioritariamente os/as 
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trabalhadores/as inquiridos/as identificaram “Desconforto térmico”, “Intoxicação 

por exposição a contaminantes químicos” e “Perfurações, cortes e/ou hematomas” 

como as situações a que mais estão expostos/as no decorrer da sua atividade na 

empresa. No que respeita às doenças profissionais a maioria sinalizou “Lesões 

músculo-esqueléticas” (79%), “Problemas auditivos” (64%) e “Problemas 

respiratórios” (56%).  

 

Na avaliação aos/às inquiridos/as nos níveis de satisfação, com a exceção do fator 

“Nível de ruído no local de trabalho”, em que os/as inquiridos/as se mostraram 

insatisfeitos, em todos os restantes fatores verificamos que maioritariamente os/as 

inquiridos/as avaliam de forma positiva a relação de emprego que mantêm com a 

empresa.  

 

 

8. RECOMENDAÇÕES 
 

Face ao que registamos durante o trabalho de investigação, somos da opinião que 

os parceiros sociais FESETE e APIC devem fazer uma reflexão conjunta dos 

resultados que emanaram deste trabalho, nomeadamente: 

1. As diferenças salariais identificadas que indiciam uma prática de discriminação 

não advêm do CCT negociado entre a FESETE e a APIC, uma vez que o CCT 

define uma remuneração mínima para cada categoria profissional 

independentemente se ela é ocupada por um homem ou uma mulher. As 

diferenças salariais identificadas advêm de uma prática que está enraizada 

nas empresas e por isso é necessário um trabalho de informação junto dos 

empresários para que o trabalho das mulheres não seja desvalorizado; 

2. Avaliar a pertinência de manter as categorias Operador/a Geral, Operador/a 

Intermédio/a, Operador/a Auxiliar e Operador/a Não Especializado/a que por 

um lado causa confusão aos/às trabalhadores/as que têm dificuldades em 

identificar a sua categoria e, por outro lado, pelo que podemos registar também 

as empresas demonstram alguma dificuldade em classificar os/as 

trabalhadores/as corretamente. Os dados demonstram que a existência destas 

quatro categorias está a levar a que as mulheres estejam a ser posicionadas 

nas categorias profissionais de níveis inferiores (Operador/a Auxiliar e 

Operador/a Não Especializado/a) enquanto os homens estão a ser 

classificados nas categorias de nível superior (Operador/a Geral e Operador/a 

Intermédio/a); 
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3. Os dados apontam também que o posicionamento das categorias na grelha 

salarial do CCT pode estar desajustado. Foram identificadas situações de 

categorias que estão posicionadas nos níveis inferiores (por ex. Operador/a de 

Manutenção e Operador/a Auxiliar) e que obtiveram pontuações superiores, 

no caso do Operador/a de Manutenção obteve a melhor pontuação. É 

necessário refletir sobre o valor das categorias profissionais e não apenas do 

ponto de vista das competências e responsabilidades, mas, tal como é 

recomendado pela OIT, pelas normas do Código do Trabalho e apontado pelo 

presente trabalho, pelo conjunto dos quatro fatores Competências, 

Responsabilidades, Esforços e Condições de Trabalho; 

4. É necessário também garantir a efetiva transparência salarial nas empresas, 

no respeito pelas normas em vigor. Os dados recolhidos apontam para 

existência de desigualdade salarial entre homens e mulheres. Num sector de 

predominância masculina, mesmo a executar o mesmo trabalho, na maioria 

das situações, os homens ganham mais que as mulheres. É necessário 

implementar medidas que garantam a transparência salarial efetiva para que 

estas situações possam ser identificadas e agir atempadamente na sua 

resolução e garantir que a médio prazo se consegue reduzir a diferença 

salarial (GPG) na Indústria dos Curtumes;  

5. Tal como está plasmado nos objetivos deste trabalho de investigação, este 

estudo pretende ser um instrumento de apoio aos parceiros sociais e por isso, 

após a conclusão deste projeto, é necessário avaliar regularmente as 

situações aqui identificadas e os parceiros sociais deverão assumir a 

responsabilidade de no espaço de pelo menos 5 anos avaliar novamente o 

sector e analisar a evolução das situações de segregação e discriminação 

tendo por base os dados deste primeiro e pioneiro estudo na Industria dos 

Curtumes.  



  
 

 

33 

BIBLIOGRAFIA  
 

• ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (2008). “Lei n.º 14/2008” Diário da República 1ª Série, 51 

(Março): 1561 – 1563. Disponível em: https://dre.pt/dre/detalhe/lei/14-2008-247035  

• ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (2018). “Lei n.º 60/2018” Diário da República 1ª Série, 160 

(Agosto): 4288 – 4291. Disponível em: https://dre.pt/dre/detalhe/lei/60-2018-116130014 

• CERDEIRA, Maria da Conceição Santos (2004). Dinâmicas de transformação das relações 

laborais em Portugal. 1ª Ed. Cadernos de emprego e relações de trabalho Lisboa: Ministério 

das atividades económicas e do trabalho – Direção Geral do Emprego e das Relações do 

Trabalho 

• CGTP-IN – CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES PORTUGUESES – 

INTERSINDICAL NACIONAL, et al (2008) – VALOR DO TRABALHO E IGUALDADE DE 

GÉNERO -Guia para a aplicação de uma metodologia de avaliação do valor do trabalho 

sem enviesamento de género. Lisboa. 

• CÓDIGO DO TRABALHO (2009). Lei n.º 7/2009 - Diário da República n.º 30/2009, Série I 

de 2009-02-12 (Consolidado). Disponível em https://dre.pt/legislacao-consolidada/-

/lc/34546475/view [consult. 22 de Janeiro de 2021] 

• COMISSÃO EUROPEIA (2021). Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to strengthen the application of the principle of equal 

pay for equal work or work of equal value between men and women through pay 

transparency and enforcement mechanisms. COM(2021) 93 final, 2021/0050 (COD), 4 de 

Março de 2021. Disponível em: https://ec.europa.eu/transparency/documents-

register/detail?ref=COM(2021)93&lang=en [consult. 2 de Dezembro de 2022] 

• GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DA 

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL (2017, Dezembro). Retribuição Mínima Mensal 

Garantida: Acompanhamento do Acordo sobre a Retribuição Mínima Mensal Garantida (7º 

relatório). Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Disponível em: 

http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/75953/rmmg_7_relatorio.pdf/a5f31512-

314f-47a6-ab7b-e673c663a1a1 

• GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DA 

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL (2021a). Barómetro das Diferenças 

Remuneratórias entre Mulheres e Homens. 3ª Edição. Disponível em: 

http://www.gep.mtsss.gov.pt/trabalho 

• GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DA 

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL (2021b). Quadros de Pessoal (dados 

estatísticos disponibilizados mediante a formulação de pedido à organização). 

• GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DA 

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL (2022). Barómetro das Diferenças 

Remuneratórias entre Mulheres e Homens 2022. 4ª Edição. Disponível em: 

http://www.gep.mtsss.gov.pt/trabalho 

• GABINETE DE ESTUDOS DA FESETE (2014). Manual de Caracterização, Avaliação e 

Prevenção dos Riscos e Doenças Profissionais no Setor dos Curtumes Porto: FESETE 

• INE, Dados Estatísticos. Disponível em www.ine.pt  

• Instituto Nacional de Estatística, I.P. (2007). Classificação Portuguesa das Atividades 

Económicas Rev.3. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, I.P. ISBN 978-972-673-919-7 

file:///C:/Users/FESETE/Dropbox/_Pedro%20Carrulo_/Estudo%20EEAGrants/ASSEMBLEIA%20DA%20REPÚBLICA%20(2018)
file:///C:/Users/FESETE/Dropbox/_Pedro%20Carrulo_/Estudo%20EEAGrants/ASSEMBLEIA%20DA%20REPÚBLICA%20(2018)
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)93&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)93&lang=en
http://www.ine.pt/


  
 

 

34 

• KOVÁCS, Ilona; CASTILHO, Juan José (1998). Novos Modelos de Produção: Trabalho e 

Pessoas. 1ª ed. Oeiras: Celta Editora. ISBN 972-8027-96-6 

• LE BOTERF, G. (1999). De la compétence. Essaie sur un attracteur étrange. Paris: Editions 

d’Organisation 

• LIMA, Maria da Paz Campos (2004). Relações Coletivas de Trabalho e Flexibilidade 

Ofensiva nos anos 90 em Portugal: Configuração e Mudança das Normas Laborais – da 

Regulação Sectorial à Regulação da Empresa. Lisboa: ISCTE. Tese de Doutoramento em 

Sociologia 

• MINISTÉRIO DO TRABAHLO E DA SOLIEDARIEDADE SOCIAL (2007). “Decreto-Lei n.º 

396/2007”. Diário da República 1ª Série, 153 (Dezembro): 9165 – 9173. Disponível em: 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/396-2007-628017 

• MINISTÉRIO DO TRABALHO, DA SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL (2017). 

Boletim do Trabalho e Emprego, Série, Vol. 84, n.º 28, Gabinete de Estratégia e 

Planeamento - Direção de Serviços de Apoio Técnico e Documentação (pp. 2799-2882). 

Disponível em: http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2017/bte28_2017.pdf 

• MINISTÉRIO DO TRABALHO, DA SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL (2020). 

Boletim do Trabalho e Emprego, Série, Vol. 87, n.º 23, Gabinete de Estratégia e 

Planeamento - Direção de Serviços de Apoio Técnico e Documentação (pp. 2140-2218). 

Disponível em: http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2020/bte23_2020.pdf 

• MINISTÉRIO DO TRABALHO, DA SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL (2021). 

Boletim do Trabalho e Emprego, Série, Vol. 88, n.º 43, Gabinete de Estratégia e 

Planeamento - Direção de Serviços de Apoio Técnico e Documentação (pp. 3804-3844). 

Disponível em: http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2021/bte43_2021.pdf 

• MINISTÉRIO DO TRABALHO, DA SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL (2022). 

Boletim do Trabalho e Emprego, Série, Vol. 89, n.º 23, Gabinete de Estratégia e 

Planeamento - Direção de Serviços de Apoio Técnico e Documentação (pp. 2395-2577). 

Disponível em: http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2022/bte23_2022.pdf 

• MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS – DIRECÇÃO-GERAL DOS NEGÓCIOS 

ECONÓMICOS E CONSULARES (1966). “Decreto-Lei n.º 47302”. Diário da República 1ª 

Série, 256 (Novembro): 1783-1786. Disponível em: 

https://cite.gov.pt/documents/14333/154978/Convencao100IgualdadeRemuner.pdf 

• OELZ, Martin, OLNEY, Shauna, TOMEI, Manuela (2013). Igualdade Salarial: Um guia 

introdutório. Genebra: OIT. ISBN: 978-92-2-829042-4 

• ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (2007). ABC of Women Workers’ 

Rights and Gender Equality. 2ª ed. Genebra. 

• ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (2011). Guia Prático: A promoção da 

Igualdade – avaliação dos postos de trabalho sem enviesamento de género. Genebra: OIT. 

ISBN 978-92-2-824869-2. Disponível em: 

https://cite.gov.pt/documents/14333/144891/Guia_Igualdade_Salarial.pdf 

• ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (2018). Conferência Internacional do 

Trabalho, 107.ª Sessão, 2018, Diálogo social e tripartismo. 

• ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (2019). Relatório Global sobre os 

Salários 2018/19: O que está por trás da diferença salarial entre homens e mulheres. 

Genebra: OIT. ISBN: 978-92-2-031347-3. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

lisbon/documents/publication/wcms_734393.pdf 



  
 

 

35 

• ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (2020). Relatório Global sobre os 

Salários 2020–21: Salários e salários mínimos na era da COVID-19. Genebra: OIT. ISBN: 

9789220356111. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-

geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_828680.pdf 

• ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (2021a). Convenções da OIT. 

Disponível em: www.ilo.org  

• ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (2021b). Estudo sobre a diferença 

salarial entre homens e mulheres em Portugal. ISBN 978-92-2-035155-0. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

lisbon/documents/publication/wcms_836143.pdf 

• PORTUGAL, Pedro (2006). O ESGOTAMENTO DO MODELO ECONÓMICO BASEADO 

EM BAIXOS SALÁRIOS. Boletim Económico | Outono 2006, 12(3), 93-105. Disponível em: 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bol_outono06_p.pdf 

• PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (1976). “Decreto de Aprovação da Constituição”. Diário da 

República 1ª Série (Abril): 738 – 775. Disponível em: https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-

aprovacao-constituicao/86-1976-502635 

• PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (1976). “Decreto-Lei n.º 217/74”. Diário da República 1ª 

Série, 123 (Maio): 654 – 657. Disponível em: https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/217-

1974-622620 

• SOUSA, Maria João, DUARTE, Teresa, SANCHES, Pedro, GOMES, Jorge (2006). Gestão 

de Recursos Humanos – métodos e práticas. Lisboa: Lidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


