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Resumo 
 

Com este trabalho pretendeu-se caracterizar e analisar o setor dos serviços em 

Portugal no que concerne à qualidade do emprego, utilizando para o efeito os dados 

estatísticos oriundos do 5º Inquérito às Condições do Trabalho da Fundação 

Europeia (EUROFOUND). Procedeu-se à análise descritiva e multivariada em torno 

de variáveis como a autonomia, o conteúdo e organização do trabalho, a segurança 

laboral e a satisfação com o trabalho. 

Os dados refletem uma qualidade de emprego nos serviços ainda ténue. Mesmo 

quando alguns valores parecem contrariar esta ilação, a verdade é que não são 

consubstanciados nos resultados relativos às demais variáveis, evidenciando uma 

reduzida expansão de novas formas de organização do trabalho relacionadas com o 

modelo qualificante, constrangimentos na participação organizacional e no 

desenvolvimento pessoal, fraca aposta em trabalho de equipas polivalentes e 

autónomas, baixa autonomia e reduzida capacidade de decisão, refletindo, quase 

sempre, a opção pela “via baixa” da competitividade. 

Verifica-se que as práticas de organização do trabalho abarcam uma considerável 

variação em função das subáreas de atividade que integram os serviços, divergindo 

entre os vários grupos socioprofissionais. Assim, os subsetores onde se observa 

adesão a práticas qualificantes de trabalho são a área financeira com melhores 

resultados na decisão, polivalência, qualificação e perspetivas de carreira e a saúde 

e ação social, com os níveis mais elevados de trabalho em equipa e rotatividade de 

tarefas. Nesta linha, são os quadros superiores da administração pública, 

directores/as docentes ou profissionais de saúde que mais se destacam face à 

autonomia e qualidade intrínseca do trabalho; por outro lado, confrontados com a 

fraca qualidade de emprego, estão os profissionais de receção e atendimento 

telefónico e os/as trabalhadores/as classificados/as como não qualificados/as. 

 

Palavras-chave: NFOT, GRH, flexibilidade; qualidade no emprego. 
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Abstract 
 

With this paperwork I meant to characterize and analyse the service sector in 

Portugal in regards to job quality, using the statistic data of the 5th European Working 

Conditions Survey (EUROFOUND). A descriptive and multivariate analysis was done 

around variables such as autonomy, work content and organisation, occupational 

safety and satisfaction in work. 

 

The data reflect a still thin job quality in services. Even when some figures seem to 

deny this conclusion, the truth is that they are not funded in the other variables, 

showing a narrow growing of new working organization methods related to the 

qualifying model, constraints in the organizational participation and in the personal 

development, a slim bet in multivalent and autonomous working teams, low 

autonomy and reduced capacity of making decisions, reflecting most times a 

preference in taking the slow lane of competitiveness.  

 

One can tell that work organisation practices embrace a considerable variation in 

terms of the subareas of activity that make part of services, differing in the different 

social professional groups.  Therefore, the subsectors in which one can observe an 

adhesion to qualifying working practises are Financial Intermediation, with the best 

results in terms of decision making, multitasking, qualification and career 

perspectives, and Health and Social Work, with the highest levels of team work and 

task rotation. In this topic, the ones who step out in terms of autonomy and work 

inner quality are superior technicians, such as engineers, administrators, general 

managers, teachers or health professionals. On the other hand, phone answering 

professionals and non-qualified workers are the ones who show less work quality. 

 
 

Key-words: NFWO, HRM, Flexibility Job Quality
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Introdução 
 

O sucesso e consequente sobrevivência das organizações determina-se em grande 

medida pela capacidade de integração e adaptação a um meio mutável, com 

elevados níveis de competitividade apoiada na inovação e desenvolvimento 

tecnológico. A sua consequência natural é o imperativo de mudança e evolução da 

própria organização, onde os novos modelos de produção e organização são 

adotados procurando a flexibilidade produtiva e práticas de Gestão de Recursos 

Humanos (doravante GRH) compatíveis com esses objetivos. 

Para objeto de estudo desta dissertação de mestrado, escolhemos avaliar a 

qualidade de emprego em Portugal, mais especificamente no setor dos serviços por 

se tratar daquele que maior desenvolvimento conheceu nas últimas décadas e que 

mais força de trabalho emprega. Este setor tem a particularidade de ser bastante 

diversificado e heterogéneo nas atividades que integra, nas condições de trabalho e 

no perfil socioprofissional dos/as trabalhadores/as (Casaca, 2012). 

Relacionado com a qualidade de emprego está o desenvolvimento de novas formas 

de organização do trabalho (doravante NFOT) que, idealmente, fomentam o 

desenvolvimento das competências dos/as trabalhadores/as na aprendizagem 

organizacional, colocando os Recursos Humanos (doravante RH) como o grande 

potencial competitivo (Cerdeira e Kovács, 2008; Smith et al., 2008). 

A qualidade do emprego integra várias dimensões e é influenciada por contextos 

societais, económicos e políticos mais vastos, onde se desenvolvem as regulações 

sobre o trabalho, mas também pelas estratégias empresariais, relações de produção 

e organização do trabalho (Kovács, 2002, Lorenz e Valeyre, 2005; Cerdeira e 

Kovács, 2008). Na impossibilidade de observarmos exaustivamente todas as 

dimensões que o conceito de qualidade do emprego procura apreender, optámos 

por selecionar sobretudo as variáveis inerentes à organização e condições de 

trabalho. 

Apesar de a qualidade no emprego estar presente em várias orientações da Agenda 

Europeia e ter sido considerada uma prioridade para a Estratégia Europeia do 
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Emprego (doravante EEE), esse enfoque não se reviu nas políticas 

operacionalizadas pelos Estados Membros, nem nos respetivos relatórios sobre o 

emprego (Barbier et al., 2005). Na prática, a importância da qualidade do emprego 

tem cedido em função da quantidade de postos de trabalho e exigências de flexi-

segurança, ao esforço de combate da instabilidade e segmentação do mercado de 

trabalho, relacionando-se muitas vezes com desvantagens para os RH, expressas 

em práticas e condições de trabalho que não promovem o seu desenvolvimento, 

nem a desejada qualidade (Fagan et al., 2006). 

A pertinência desta investigação prende-se com o facto de, apesar de a 

terciarização refletir a grande tendência das economias europeias, está 

deficientemente estudada e avaliada no que concerne aos modelos de organização 

e à qualidade do emprego. 

Pelo referido entende-se que a alternativa europeia ao modelo de lean production 

por princípios qualificantes, descentralização e polivalência, se deparou com 

obstáculos diversos na sua difusão e implementação, tornando o estudo desta 

problemática no setor terciário importante para o entendimento e definição de 

estratégias a assumir pela GRH, numa ótica proativa face à competitividade, 

privilegiando o desenvolvimento e qualidade de vida dos/as trabalhadores/as, à 

medida que acrescentam valor à organização. 

Neste estudo propusemo-nos responder às questões que se enunciam de seguida: 

 - Atendendo ao conteúdo do trabalho, à autonomia e organização do trabalho, 

assim como às condições laborais (vínculo laboral e regime de tempo de trabalho), 

podemos afirmar que o setor dos serviços em Portugal se caracteriza pela qualidade 

do emprego? 

- Se sim. Quais os subsetores e grupos profissionais onde a mesma é mais e menos 

prevalecente? 

- Qual é a perceção dos/as trabalhadores/as do terciário sobre a qualidade do 

emprego? 
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Iniciamos a resposta a estas questões com a sistematização de um suporte teórico. 

Nele são revisitadas as principais abordagens teóricas sobre o tema (primeira parte) 

decomposto em três subtemas: o primeiro foca-se no incremento do setor dos 

serviços e suas consequências para a estrutura socioprofissional. De seguida 

expõem-se as NFOT, a sua articulação com os modelos de organização e qualidade 

do emprego. Por fim, esgrimimos os principais desafios destas questões na GRH. 

A segunda parte corresponde à análise empírica dos dados secundários obtidos a 

partir do 5º Inquérito sobre as Condições do Trabalho, produzido pela Fundação 

Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (EUROFOUND). 

Trata-se da última informação disponível sobre a qualidade do emprego em contexto 

europeu, embora a nossa pesquisa incida apenas na base de dados que comporta 

informações referentes a Portugal. 

No primeiro ponto da metodologia desenhamos o modelo de análise e colocamos as 

hipóteses de trabalho. No segundo caracterizamos a amostra do setor dos serviços 

comparativamente com a amostra relativa a Portugal. Procedemos depois à 

discussão de resultados apurados nas nossas variáveis da qualidade do emprego. 

Seguem-se as conclusões, constrangimentos e eventuais explorações futuras. 

 

1. Revisão da Literatura e Quadro Teórico de Análise 
 

1.1  Desenvolvimento do setor dos serviços, implicações na estrutura profissional e 

no emprego 

Foi no setor dos serviços que o emprego mais aumentou na UE desde 1970, 

incluindo em áreas tão diversas como a administrativa, financeira, 

telecomunicações, comércio e serviços sociais. De igual modo, têm-se desenvolvido 

várias profissões, também elas heterogéneas, desde as que referem elevadas 

competências técnicas e intelectuais, como aquelas que, por mobilizarem 

competências sociais e relacionais, são menos valorizadas e recompensadas 

(serviços interpessoais), passando pelos serviços de rotina (cf., Casaca, 2012). Tem-
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se também assistido à feminização do setor, sobretudo daqueles segmentos de 

atividade mais conotados com o cuidado doméstico e familiar, como a educação ou 

saúde (Kovács, 2004; Casaca 2005, 2012). 

Num contexto global, cada vez mais competitivo, têm surgido preocupações com a 

satisfação dos clientes, a qualidade e inovação de produtos e ou serviços, e a 

otimização de stocks e prazos de resposta. Tem vindo a crescer o número de 

empresas que funcionam em rede, cuja flexibilidade resulta de diferentes 

combinações da organização do trabalho, ora mais qualificantes ora mais centradas 

na lean production e no neo-taylorismo consoante a interpretação das vantagens 

competitivas inerentes (Kovács et al., 2006). A esta transformação respondeu a 

GRH com práticas e forças de trabalho, também elas diversas (como 

desenvolveremos à frente).  

Portugal, apesar do seu mercado já ter sido considerado muito regulado e com uma 

legislação laboral protetora do/a trabalhador/a, tem hoje uma população ativa onde 

as formas flexíveis estão em expansão. Verifica-se, à semelhança da Europa, o 

peso da flexibilidade quantitativa ou numérica, a elevada diversificação dos/as 

trabalhadores/as e condições laborais, gerando tendências opostas entre os RH que 

coexistem num mesmo setor e organização: os que pertencem aos núcleos duros, 

com vínculos estáveis, (re)qualificados e bem remunerados, e uma força de trabalho 

flexível, flutuante, que pela instabilidade a que está sujeita, responde rotativamente e 

a baixo custo às necessidades pontuais do mercado (Kovács, 2006; Cerdeira e 

Kovács, 2008; Kovács e Casaca, 2008). 

A aposta em práticas de flexibilização quantitativa, que atingem estatutos 

profissionais, horários, espaços e contratos de trabalho, como são exemplo os 

recibos verdes, trabalho a prazo, independente, parcial ou temporário, banalizados 

em algumas áreas dos serviços (como é o caso do comércio ou dos call centres)1, 

pode porém, comprometer a qualidade de vida no trabalho. São empregos de fraca 

qualidade, precários, sem perspetivas de evolução, geralmente mal pagos, 

desvalorizados e ocupados na sua maioria por jovens e mulheres, a desempenhar 

                                                           
1 Veja-se, por exemplo, Casaca (2005; 2013). 
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funções menos qualificadas (Vallas, 1999; Kalleberg, 2003; Kovács, 2005, 2006; 

Fagan et al., 2008; Guerreiro e Rodrigues, 2008; Casaca, 2013).  

Estas modalidades implicam grandes diferenças ao nível dos conteúdos de trabalho, 

tempos, locais de concretização e oportunidades. Enquanto os/as empregadores/as 

investem apenas na melhoria de competências dos seus RH core, os/as 

trabalhadores/as cujos percursos oscilam entre situações precárias, que se tornam 

definitivas com o aumento da idade e dos períodos de desemprego, inviabilizam as 

hipóteses de se (re)qualificarem e melhorarem a  empregabilidade (Kovács, 2004; 

Casaca, 2013). Situação mais visível nas mulheres que, além de remunerações 

mais baixas, usufruem de menor proteção social e laboral, correm maiores riscos 

psicossociais e de vulnerabilidade económica, e têm acesso reduzido a formação ou 

progressão profissional (Casaca, 2005; 2012; Smith et al., 2008).  

 

1.2. Novas Formas de Organização do Trabalho 
 

As NFOT surgiram quando as organizações necessitaram de responder com 

inovação e novas técnicas de gestão às exigências do mercado e padrões 

diversificados de consumo, visando a melhoria da flexibilidade organizacional e uma 

eficaz resposta à mudança. Idealmente, seriam apoiadas em equipas 

semiautónomas e em práticas favoráveis à rotatividade, ao alargamento e ao 

enriquecimento de tarefas (Kovács, 2002). Trata-se de dimensões que se associam 

à qualidade do emprego, pelas oportunidades de formação e desenvolvimento, 

participação em questões operacionais (resolução de problemas) e estratégicas 

(Bauer, 2004; Fagan et al., 2006; Kovács, 2006). 

A adaptação ao meio e a busca da vantagem competitiva obedecem a contribuições 

e desenhos organizacionais diferentes, onde a opção predominante -, refere Kovács 

(2006) -, se faz mais pela busca da eficiência, da racionalização flexível e contração 

de custos, do que pela flexibilidade humanizada, sediada nas qualificações 

múltiplas, na descentralização da autonomia e qualidade de vida no trabalho. 
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Aproveitando a sistematização enunciada por Kovács (2006), assistimos à difusão 

do modelo lean production cujos princípios impõem a diminuição de custos e retiram 

do trabalho, tudo o que não acrescenta valor, recorrendo à tecnologia e métodos 

como o just in time e eliminação de todos os desperdícios (espaço, matéria-prima, 

stocks, RH, tempo, movimentos). Procura-se a homogeneização de procedimentos, 

práticas de qualidade total associadas a rigoroso controlo, equipas responsáveis 

pela discussão de problemas e melhoria continuada dos processos ao nível da 

execução (envolvimento). Aposta-se em trabalhadores/as flexíveis, no sentido da 

multivalência, totalmente disponíveis para as exigências da empresa e adesão a 

uma cultura organizacional centrada na cooperação, na lealdade e no consenso. 

Contudo, e mercê do tempo de implementação deste modelo, apresentam-se 

críticas que afetam a motivação dos RH, como sejam: a elevada intensidade de 

trabalho; os altos níveis de stresse e de responsabilização individual e coletiva (sem 

autonomia ampla); os vários mecanismos de controlo e a enorme pressão sobre 

resultados; a insegurança por via do recurso à flexibilidade numérica ou quantitativa 

(subcontratação, contratações a prazo, tempo parcial e recibos verdes) (Osterman, 

2000; Bauer, 2004).  

Acresce que, frequentemente, os/as trabalhadores/as são vistos/as como apenas 

mais um recurso disponível, cuja voz é diluída pela neutralização do papel dos 

sindicatos. Aposta-se no envolvimento mas não na participação efetiva (Vallas, 

1999; Paugam, 2000; Kallleberg, 2003; Casaca, 2005; Kovács, 2006). O trabalho em 

grupo é regulado, realizado sem autonomia, no âmbito do qual há alargamento e 

rotatividade de tarefas (essencialmente repetitivas). Não há, portanto, preocupação 

com a humanização e a qualidade de vida do/a trabalhador/a. São práticas que, a 

médio e longo prazo, desvanecem o comprometimento dos indivíduos com a 

organização e os níveis de satisfação no trabalho (Osterman, 2000; Godard, 2001; 

Kalleberg, 2003; Bauer, 2004; Oeij et al., 2006; Kovács, 2006). 

Trata-se da via baixa da renovação organizacional (Kovács, 2006), que evidencia a 

deterioração geral das condições de trabalho e a desvalorização da segurança de 

emprego. Tal como sucede com o modelo neo-taylorista, privilegiam-se as metas 
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quantitativas, os objetivos de eficiência e de racionalização, a introdução de 

tecnologias e substituição do trabalho humano (perspetiva tecnocêntrica sobre a 

organização do trabalho), a intensificação de ritmos e a exigência de horários 

irregulares e instáveis (Streeck, 1991; Castells, 1998; Kovács, 2002; Castillo, 2005; 

Kovács, 2006, Oeij et al., 2006; Valeyre et al., 2009). 

Por outro lado, o modelo qualificante, emanado das filosofias nórdicas, é um sistema 

de produção flexível, descentralizado e humanizado, onde se conciliam a inovação 

tecnológica e as competências humanas que são potenciadas na eficácia da sua 

resposta e não substituídas, gerando cooperação na conceção do trabalho e 

criatividade nas soluções implementadas. Centra-se no fator humano e procura 

conciliar a qualidade de vida no emprego e o desempenho económico. A 

flexibilidade consolida-se no saber fazer individual e partilhado das competências 

dos/as trabalhadores/as, assim como na sua participação em todo o processo 

produtivo. No cerne da flexibilidade está a autonomia do trabalho objetivada por 

Kovács como “espaço de decisão e intervenção nos processos de trabalho, 

abrangendo também a possibilidade de autocontrolo e auto avaliação, e ainda, a 

participação na organização e no funcionamento da empresa, bem como a 

oportunidade de influenciar decisões sobre mudanças na organização do trabalho e 

nas condições de trabalho em geral.” (2006:42) 

Assistimos no modelo qualificante à opção por estruturas mais flexíveis e 

horizontais, com a diluição dos níveis hierárquicos, partilha e descentralização da 

informação e de responsabilidades, reconhecimento de autonomia nas decisões e 

mecanismos de efetiva participação na conceção, execução e organização do 

trabalho. Os RH são qualificados e adaptados aos postos de trabalho. Incentiva-se o 

enriquecimento de tarefas com alargamento horizontal e vertical e a formação e 

desenvolvimento adequados às necessidades. Há flexibilidade organizacional e 

traduz-se na polivalência (flexibilidade qualitativa) (Vallas, 1999; Kalleberg, 2000; 
Kovács, 2006, Oeij et al., 2006; Smith et al., 2008; Valeyre et al., 2009). 

Conciliam-se práticas de elevado desempenho com satisfação no trabalho. Os 

estudos têm confirmado que estas se traduzem vantajosas tanto para as empresas, 
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que beneficiam de mais eficiência e eficácia organizacional, como para 

trabalhadores/as, cuja qualidade do emprego é geradora de bem-estar individual e 

coletivo. Este efeito positivo é potenciado pela participação dos RH com ampla 

autonomia nas tarefas em matérias operacionais e estratégicas, e pela comunicação 

e cooperação (Godard 2001; Bauer, 2004; Green, 2006; Wallace et al., 2007; Smith 

et al., 2008 Valeyre et al., 2009). Trata-se, portanto, da via alta da renovação 

organizacional (e da competitividade), que denota preocupações com a valorização 

e investimento na qualidade do emprego (Valeyere et al., 2005; Kovács, 2006; Oeij 

et al., 2006). 

 

1.2.1. A qualidade do emprego versus a sua degradação 

Neste debate, a qualidade do emprego é uma questão central. Os estudos salientam 

que, no plano meso, ela é estimulada pela via alta da renovação organizacional, e, 

no plano macro, por políticas de desenvolvimento económico sustentado e 

orientadas para o pleno emprego, que visam contrariar a instabilidade laboral, 

aumentar a produtividade e, simultaneamente, reduzir as desigualdades, garantindo 

a inclusão social e promovendo empregos com boas condições remuneratórias, 

físicas e psicossociais (Cerdeira e Kovács, 2008). 

As transformações vivenciadas têm gerado diferentes perspetivas sobre a evolução 

verificada nos padrões do emprego, tal como tem sistematizado Kovács, 2002, 2006. 

Umas, de teor otimista, enfatizam a maior qualidade pelas oportunidades e valor que 

acrescentam aos RH, gerando novas áreas de atividades e profissões, mais 

formação e competências para homens e mulheres. Defendem que o trabalho é 

alimentado pela partilha inteligente do conhecimento e por trabalhadores/as 

proativos/as, capazes de aprenderem ao longo da vida, com elevados níveis de 

autonomia e responsabilidade, que se envolvem nas decisões e na organização do 

trabalho.  

Outras, de orientação crítica, apontam a intensificação dos ritmos de trabalho com 

recurso à tecnologia, controlo técnico e normativo e individualização da avaliação e 

carreiras. Alertam para os fatores negativos, como a obsolescência rápida das 
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competências e fraca qualificação da maioria/as dos/as trabalhadores/as, 

produtividade exacerbada com redução de custos, agravamento das desigualdades 

sociais e de género, empobrecimento do conteúdo laboral e desemprego, 

potenciando uma força de trabalho segmentada onde se excluem os/as menos 

qualificados/as e se cativam aqueles/as que detém competências chave. São 

trabalhos mais stressantes, que geram isolamento, dificuldades relacionais e 

doenças profissionais (Kovács, 2002, 2006). 

Uma terceira perspetiva, que não se revê nesta tendência dual e determinista, 

defende antes a coexistência de modelos de organização heterogéneos, resultantes 

de diversas (e, por vezes, ambivalentes) estratégias adotadas a nível organizacional, 

tecnológico, económico, político-social, institucional e de GRH (Kovács, 2002, 2006). 

Pretendemos agora debruçarmo-nos sobre o conceito de qualidade de emprego e 

sua operacionalização. Procurando um padrão para o aferir, o Conselho Europeu de 

Laeken, em 2011, determinou dez dimensões com o propósito de medir a respetiva 

evolução na UE (Veja-se Quadro 1). Foram esgrimidas duas grandes categorias. 

Uma corresponde à qualidade intrínseca do emprego e compreende as seguintes 

dimensões: aprendizagem ao longo da vida; qualificações; desenvolvimento de 

carreira e saúde/segurança no trabalho. São fatores que se compatibilizam com a 

satisfação obtida através das remunerações e estatutos.  

A outra categoria contempla dimensões que refletem menos sobre a qualidade dos 

postos de trabalho e seus titulares, mas que variam em função de contextos 

institucionais (Kovács, 2004; Green, 2005; Smith et al., 2008). São elas: flexibilidade 

e segurança; igualdade de género; inclusão e acesso ao mercado de trabalho; 

organização do trabalho e equilíbrio do trabalho-vida; diálogo social e participação; 

diversidade e não discriminização; desempenho geral do trabalho. São componentes 

transversais à maioria das definições de qualidade no emprego, mas de 

aplicabilidade muito variável na UE (Bauer, 2004; Oeij et al., 2006; Cerdeira e 

Kovács, 2008; Smith et al., 2008; Valeyre et al., 2009). Neste trabalho, procuraremos 

testar a hipótese da sua variabilidade também no âmbito do setor dos serviços, dado 
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que os estudos indicam que as NFOT, por exemplo, divergem consoante os setores 

de atividade, a dimensão das organizações e as categorias profissionais. 

Parte das dimensões aqui apresentadas fazem variar a perceção individual sobre a 

qualidade do emprego, já que articulam de modo diferente entre si fatores como a 

remuneração, horas e ritmos de trabalho, condições de segurança e saúde ou 

cultura organizacional (Wallace et al., 2007). Aumentando a complexidade da 

compreensão interrelacionam-se ainda com variáveis culturais, sociais, políticas e 

setoriais que determinam as opções institucionais pela promoção (ou não) de boas 

práticas laborais, como condições de trabalho precárias/estáveis ou políticas de 

inserção no emprego, entre outras (Kovács, 2002).  

Existem apreciações mais amplas e subjetivas, como as relações interpessoais entre 

níveis hierárquicos que facilitam a participação e aprendizagem, reconhecimento de 

desempenhos, autonomia e criatividade na realização de tarefas (Bauer, 2004; 

Green, 2006; Alber et al., 2008). Esta diversidade de dimensões que enforma o 

conceito de qualidade dificulta a sua medição e faz depender cada indicador de 

outros fatores, como os sistema de regulamentação, proteção social ou negociação 

coletiva (Lorenz e Valeyre, 2005; Cerdeira e Kovács, 2008). 

No quadro seguinte, sistematizamos as dimensões da qualidade do emprego com 

base no contributo da literatura fundamental sobre o tema, associando-lhe as 

definidas pela EEE (para aprofundar os seus indicadores, consulte-se o anexo 1). 

Quadro 1 – Dimensões da Qualidade do Emprego 

LAEKEN SMITH et al. CERDEIRA e KOVÁCS 
 

Qualidade intrínseca do emprego 
 
Qualificações, aprendizagem ao longo 
da vida e desenvolvimento de carreira 
 
Saúde e segurança no trabalho 
 
Flexibilidade e segurança 
 
Igualdade de género 
 
Inclusão e acesso ao mercado de 
trabalho 

 
Conteúdo do trabalho  
 
 
Autonomia 
 
 
Condições físicas e 
ergonómicas 
 

Organização do trabalho (NFOT 
e modelo qualificante) 
 
Conteúdo e autonomia no 
trabalho 
 
Participação, comunicação e 
formação 
 
Intensidade do trabalho e 
constrangimentos psicológicos 
 
Constrangimentos físicos e 
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Organização do trabalho e equilíbrio 
do trabalho-vida 
 
Diálogo social e participação  
 
Diversidade e não discriminização 
 
Desempenho geral do trabalho 

ergonómicos, implicações na 
saúde 
 
Tempo de trabalho, conciliação 
trabalho-vida e segurança 
 
Satisfação (condições de 
trabalho) e relações sociais  
 

Fonte: elaboração própria a partir dos contributos de Cerdeira e Kovács (2008: 109-110); Smith et al., 
(2008: 590-592). 

As pesquisas evidenciam uma crescente heterogeneidade nas dimensões, 

resultante dos ambientes sociais e institucionais vigentes e dos modelos de 

produção e organização do trabalho. É nos países nórdicos (Dinamarca, Noruega, 

Finlândia e Suécia), onde mais prevalece uma economia de mercado regulada, que 

se registam os níveis mais elevados de proteção social, negociação coletiva, 

igualdade de género, integração no mercado e menor recurso a formas precárias de 

emprego. São, em simultâneo, estes os contextos que detêm melhores indicadores 

de qualidade no emprego, apoiados em altos índices de envolvimento de 

trabalhadores/as na resolução de problemas, participação, diálogo social e 

enriquecimento de tarefas (Hall e Soskice, 2001; Amable et al., 1997; Bauer, 2004; 

Oeij et al., 2006; Cerdeira e Kovács, 2008; Valeyre et al., 2009). 

O cluster formado por Portugal, Grécia, Espanha e Itália foi identificado com a menor 

qualidade de emprego na UE15. Caracteriza-se por relações de trabalho 

conflituosas, negociações coletivas inoperantes, flexibilidade geradora de 

precarização e desigualdade na proteção social, com elevadas taxas de emprego 

incerto e desemprego. O modelo taylorista de organização do trabalho ainda pesa 

consideravelmente, revelando fraca adesão às NFOT e princípios qualificantes 

(Bauer, 2004; Oeij et al., 2006; Cerdeira e Kovács, 2008; Valeyre et al., 2009). 

Contudo, em Portugal, revelam-se tendências de mudança, com ênfase na 

qualidade e na orientação para o/a cliente, que implicam NFOT associadas 

sobretudo à lean production (Kovács, 2002, 2006; Bernardes, 2012). 

A Europa Central (Alemanha, Áustria Bélgica e França) tem valores intermédios, 

com uma economia de mercado regulada e bons níveis de concertação, sobretudo 

nas questões salariais e melhoria de competências. Este diálogo social é 
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preponderante na proteção social e flexibilidade no emprego, elegendo-se formas de 

trabalho qualificantes, pela expressão individual e grupal sobre as condições do 

trabalho e correspondente participação na tomada de decisões, esbatendo-se o 

conflito originado em distribuições desiguais de rendimentos (Fagan et al., 2006). 

Os países anglo-saxónicos (Inglaterra e Irlanda) evidenciam bons indicadores de 

emprego e mercado de trabalho mas, mercê da elevada incidência do modelo lean 

production, registam níveis baixos de proteção laboral e social. A justificação para o 

uso intensivo deste modelo de organização faz-se pela desregulamentação do 

mercado e por serem economias mais liberais, que não apoiam institucionalmente 

formas substanciais de autonomia no trabalho, nem ao nível operacional nem da 

conceção, planeamento e organização do trabalho (Cerdeira e Kovács, 2008; 

Valeyre et al., 2005, 2009). 

Em suma, os resultados evidenciam que sistemas robustos de proteção ao emprego 

são totalmente compatíveis com formas qualificantes de organização do trabalho, já 

que as empresas consolidam a sua vantagem comparativa através da via alta da 

renovação organizacional (Vallas, 1999; Kalleberg, 2003; Kovács, 2006; Oeij et al., 

2006; Valeyre et al., 2009). 

 

1.3. Desafios da Gestão de Recursos Humanos 

Como já aflorado no ponto 1.2., o modelo qualificante está frequentemente 

relacionado com uma estratégia de tipo desenvolvimentista da GRH - também 

designada de gestão estratégica de recursos humanos. Esta está necessariamente 

alinhada com a estratégia global da organização e pressupõe que não é possível 

separar os RH das metas e dos resultados empresariais. São privilegiadas políticas 

e práticas de gestão e de organização que incrementam a qualidade, pois 

reconhece-se que os/as trabalhadores/as são um recurso estratégico primordial, 

diferente dos demais, que oferece vantagem competitiva pelo seu desempenho, 

participação e desenvolvimento de competências (Kovács, 2006; Serrano, 2010). 
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Esta abordagem implica uma alteração dos pressupostos da GRH, procurando gerir 

o conhecimento e as responsabilidades dos/as trabalhadores/as e optando por 

medidas que potenciam o seu empenho organizacional. Nesta visão, os RH são 

encarados como potencialmente únicos e inimitáveis na sua relação com o 

conhecimento e a criatividade. Esta valorização permite-lhes ser o elo de ligação 

entre as estratégias da organização e os processos de planeamento da GRH, 

consensualizando objetivos e prioridades. Cabe à GRH conciliar expetativas 

individuais com os condicionalismos organizacionais através da gestão de 

competências, apoiada na avaliação de desempenhos, resultados e potencialidades 

de cada trabalhador/a (Peretti, 1998 apud Serrano, 2010:17).  

As competências devem ser continuamente potenciadas e desenvolvidas, ajustando 

o capital intelectual às necessidades de mudança e inovação e solicitando elevados 

níveis de comprometimento (Serrano, 2010). Se a exigência para os RH é de 

flexibilidade e autonomia, para a organização é de adequação das áreas core e das 

práticas de GRH a este recurso raro que exige um planeamento cuidado e eficaz de 

recrutamento e seleção, boa integração, apropriados sistemas de formação e 

desenvolvimento, avaliação de desempenho, recompensas e a garantia genérica da 

qualidade de vida no emprego.   

Os resultados obtidos por Lorenz e Valeyre (2005) reforçam a complementaridade 

entre as NFOT e as práticas desenvolvidas pela GRH. Fica clara a relação entre o 

modelo qualificante, a renovação organizacional que corresponde à via alta da 

inovação da organização do trabalho e o investimento substancial em qualificação e 

desenvolvimento dos RH (Cerdeira e Kovács, 2008). Nestas organizações espera-se 

uma força de trabalho flexível, menos subordinada e reativa, capaz de 

autodesenvolver-se e alcançar os resultados desejados, individuais e coletivos. 

Dado que a complexidade das tarefas é elevada, a GRH procura expandir dinâmicas 

que renovem os saberes, facilitem a iniciativa e o exercício da autonomia na 

resolução de problemas que determinam a adaptação da organização.  

Apesar do modelo lean production também mobilizar competências dos/as 

trabalhadores/as para resolver problemas, fá-lo com recurso a práticas mais formais 
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e protocolares, recorrendo muitas vezes a regras estreitas de produção quantitativa, 

onde a autonomia é reduzida, focada numa eficiência de via baixa da inovação 

organizacional (Valeyre et al., 2005; Kovács, 2006; Cerdeira e Kovács, 2008). 

Associada a esta postura organizacional sobressai a visão hard da GRH, onde os/as 

trabalhadores/as são vistos/as como um recurso e fator económico de produção, 

percecionados/as como necessários/as para atingir os objetivos estratégicos do 

negócio, mas cuja gestão é feita em função do valor que acrescentam à atividade e 

da eficiência demonstrada. Evidenciam-se as preocupações de caráter quantitativo 

que maximizam a produção e o lucro. As práticas são personalizadas com ênfase no 

desempenho individual e fazem depender disso os sistemas de remuneração, 

carreira e/ou formação (Kovács, 2002, 2006; Oeij et al., 2006; Valeyre et al., 2009). 

Trata-se de uma visão frequentemente associada a um tipo administrativo de GRH, 

cuja gestão de pessoal é, em geral, efetivada por uma hierarquia distante da decisão 

estratégica, que não encara os RH como elementos cruciais de competitividade, 

pelo que são geridos com base em normas e regulamentos que asseguram a 

disciplina e o funcionamento, e portanto, um custo a minimizar (Serrano, 2010).  

De modo a serem sustentáveis, estes investimentos devem ser complementados 

com empregos duradouros e estáveis, que se refletem no compromisso dos/as 

trabalhadores/as com os objetivos organizacionais, já que são estes, enquanto 

vantagem competitiva gerida pela GRH, que acrescentam valor estratégico ao 

negócio em contextos de mudança e incerteza. As formas precárias de contratação 

são mais usuais nos modelos lean e (neo)taylorista, e podem pôr em causa os níveis 

de envolvimento e desempeno individual dos RH (Valeyre et al., 2005; Kovács, 

2006; Serrano, 2010). 

Resumindo, a nova visão da GRH tem o seu valor centrado no capital humano, 

exigindo elevadas qualificações profissionais e flexibilidade funcional, que 

relacionam o saber fazer com as capacidades de refletir e evoluir. Estas potenciam 

soluções inovadoras dos/as trabalhadores/as, cujos níveis de participação nas 

decisões e confiança nas hierarquias e pares, são notórios. Aposta-se na qualidade 
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do emprego, na ampla autonomia tanto a nível individual como do trabalho realizado 

em equipa (Kovács, 2006; Oeij et al., 2006; Valeyre et al., 2009). 

 

2. Modelo de Análise, metodologia e resultados empíricos 
 

2.1. Modelo de análise e objetivos 
 

Tal como explicitámos na introdução deste trabalho, as questões de partida que o 

motivaram foram: 

- Atendendo ao conteúdo do trabalho, à autonomia e organização do trabalho em 

geral podemos afirmar que o setor dos serviços em Portugal se caracteriza pela 

qualidade do emprego? 

- Se sim. Quais os subsetores e grupos profissionais onde a mesma é mais e menos 

prevalecente? 

- Qual é a perceção dos trabalhadores do setor dos serviços sobre a qualidade do 

emprego? 

Uma vez elaborado o enquadramento teórico, as hipóteses centrais deste trabalho 

são as seguintes: 

- À semelhança da situação já identificada para o panorama nacional, prevalece a 

via baixa da renovação organizacional também no setor dos serviços. 

- No entanto, dada a sua heterogeneidade, também o terciário se pauta pela 

diversidade em termos da qualidade de emprego proporcionada às/aos 

respetivas/os trabalhadoras/es. Logo: 

- Os setores de atividades mais intensivos em conhecimento serão 

perpassados por atributos de emprego mais próximos da qualidade de emprego, 

dado que tenderão a apostar em características da organização do trabalho 

relacionadas à via alta da renovação organizacional. Ao invés, aqueles setores de 

atividade onde a competitividade mais depende da contenção de custos laborais, 

tendem a revelar uma menor qualidade do emprego. 
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- Os segmentos profissionais mais qualificados, integrados nos subsetores 

mais intensivos em conhecimento, tendem a beneficiar de maior autonomia, 

segurança laboral, um conteúdo do trabalho mais enriquecido e estimulante, e, como 

tal tendem igualmente a estar mais satisfeitos com as condições laborais e mais 

motivados a dar o seu melhor no exercício da sua profissão. O raciocínio inverso 

aplica-se aos segmentos menos qualificados e, por sua vez, integrados nos 

subsetores menos intensivos em conhecimento. 

 

Assumimos que a qualidade do emprego é um conceito de complexa avaliação e 

que a escolha de dimensões e indicadores adoptados pela Comissão Europeia em 

Laeken é demasiado ampla, pelo que se impõe um esforço de delimitação da 

análise a efetuar no quadro da presente investigação. Assim, para analisar e medir a 

incidência da qualidade do emprego no setor dos serviços em Portugal, optámos por 

privilegiar quatro dimensões, a saber:  

 

1) Flexibilidade e segurança. Para melhor entendimento da qualidade do emprego 

consideramos importante perceber, ainda que não exaustivamente, as relações de 

trabalho da nossa amostra, bem como a flexibilidade de horários e de vínculos 

laborais versus a (in)segurança das situações contratuais e remunerações auferidas. 

 

2) Autonomia, pela evidente importância na qualidade do emprego. Pretende-se que 

seja aferida tendo em consideração as NFOT referenciadas na lógica da via alta 

para a renovação e competitividade. Os seus indicadores têm como principal 

enfoque a polivalência resultante da rotatividade entre tarefas complexas, a aposta 

em formação fomentada pela organização, o enriquecimento funcional com apelo a 

qualificações múltiplas, e ainda a capacidade de planeamento e participação nas 

decisões concernentes à organização do trabalho, que idealmente se traduz na 

possibilidade de integrar equipas semiautónomas. 

 

3) Conteúdo do trabalho. Trata-se de uma dimensão medida através de indicadores 

que visam perceber a qualidade intrínseca do principal trabalho remunerado, e que 

resultam da capacidade de solucionar problemas, de aprender, de ser capaz de 
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autoavaliar a qualidade do trabalho desenvolvido, assim como de realizar tarefas 

exigentes e complexas. Aferiremos também a necessidade de mobilizar esforço 

emocional e a perceção sobre o stresse.  

 

4) Perceção sobre a qualidade do emprego. Procura-se a perceção subjetiva dos/as 

inquiridos/as sobre a satisfação sentida face às condições genéricas que usufruem 

no local de trabalho, níveis de motivação implícitos no desempenho da atividade e 

se há, ou não, prespetivas inequívocas de progressão na carreira. 

 

No sentido de operacionalizar o conceito da qualidade do emprego e melhor 

visualizar as dimensões escolhidas para o aferir no contexto dos serviços, criamos 

um modelo de análise onde são comparáveis as dimensões sugeridas pelos 

diversos contributos abordados no quadro teórico, as relações entre si e a 

correspondência com a nossa opção de análise empírica (veja-se quadro 2).  

 

Para verificar as implicações e contributos da qualidade do emprego no setor dos 

serviços em Portugal, cumpre-nos clarificar que, em função das questões de partida, 

os objetivos que norteiam esta pesquisa são: 

1. Analisar a qualidade do emprego no setor terciário a partir de uma seleção de 

variáveis pertinentes; 

2. Identificar os subsetores de atividade onde a qualidade do emprego é menos 

e mais prevalecente; 

3. Identificar os grupos socioprofissionais com menores e maiores níveis de 

qualidade no emprego; 

4. Avaliar a qualidade do emprego também a partir da satisfação laboral dos/as 

trabalhadores/as, ou seja da avaliação subjetiva relativamente às diversas 

variáveis em análise. 
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Quadro 2   - DIMENSÕES DA QUALIDADE DO EMPREGO 

Flexibilidade e Segurança 

Tipo de contrato 
Vínculo laboral  
Horários disponíveis 

 

Autonomia  

Perceção da qualidade 
do emprego 

Conteúdo do Trabalho 

Decidir a ordem de 
tarefas, métodos, 
ritmos, pausas, horários 
e metas de trabalho.  
Planear e trabalhar em 
equipa 
Participar na melhoria 
dos processos 
Receber formação 
Sentir stresse 
Grupos semiautónomos 
 

Ser polivalente com 
múltiplas 
competências 
Realizar tarefas 
complexas e ou 
monótonas 
Resolver problemas 
imprevistos 
Aprender coisas novas 
Autoavaliar o trabalho 
Ter trabalho intelectual 
e emocionalmente 
exigente 
Interação regular com 
clientes  
 

Estar satisfeito com as 
condições laborais  
Estar motivado a dar o 
seu melhor 

SELEÇÃO de VARIAVEIS (EWCS) 

Autonomia  

Condições 
físicas e 

ergonómicas 

SMITH et al. 

Conteúdo do  

Trabalho 

Conteúdo do  

Trabalho 

CERDEIRA e  kOVÁCS 

Constrangimentos 
físicos e 

ergonómicos 

Satisfação e 
relações sociais 

Autonomia  

Organização  

do trabalho 

Intensidade e 
constrangi/s 
psicológicos 

Participação, 

Comunicação  

Formação 

Flexibilidade e 
Segurança 

LAEKEN - EEE 

Qualificações 

ALV e desenvolvi/ 

da carreira 

Qualidade 
intrínseca do 

emprego 

Saúde e 
segurança no 

trabalho 

Organização do 
Trabalho 

Equilíbrio 
Trabalho - Vida 

Dialogo Social 

Participação dos 
trabalhadores 

Igualdade de 
género 

Desempenho geral 
do trabalho 

Diversidade e não 
discriminação 

Fonte: elaboração própria a partir dos contributos de Cerdeira e Kovács (2008: 109-110); 
Smith et al., (2008: 590-592). 

Sistematização dos contributos da revisão teórica (colunas à esquerda) e nossa seleção 
(coluna mais à direita). 
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2.2. Amostragem e recolha de dados 
 

A nossa investigação tem um cariz quantitativo, baseando-se nos dados recolhidos 

pelo 5º Inquérito Europeu sobre as Condições do Trabalho (EWCS), realizado entre 

janeiro/junho de 2010, sob orientação da Fundação Europeia para a Melhoria das 

Condições de Vida e do Trabalho (EUROFOUND). A respetiva base de dados foi 

concedida para fins académicos, a pedido da orientadora desta dissertação, pela 

Universidade de Essex (Economic and Social Data Service), do Reino Unido. 

 

Trata-se da última informação disponível, obtida através de um inquérito por 

questionário aplicado a uma amostra representativa em todos os países Europeus 

da altura (UE-27). A amostra é aleatória e estratificada, primeiro por zonas 

geográficas, depois por sexo, faixa etária, grupo profissional e atividade económica. 

Os questionários foram realizados através de entrevista presencial a indivíduos 

ativos com mais de 15 anos (um por cada agregado familiar selecionado). Com 

suporte, na base de dados disponibilizada, o tratamento dos dados foi realizado com 

recurso ao SPSS - The Statistical Package for the Social Sciences.  

 

A amostra referente ao setor dos serviços integra 633 indivíduos de um total de 1000 

inquiridos/as em Portugal. Este número foi consolidado após filtragem e eliminação 

dos/as trabalhadores/as a desenvolver a sua principal atividade nos setores primário 

e secundário. Foram eliminados 34 casos por revelarem dados inconsistentes, pois 

evidenciaram incoerências nas classificações feitas por setor e respetivas 

profissões. Optámos por retirar os elementos das forças armadas, dado tratar-se de 

um segmento com lógicas organizacionais muito próprias. Daqui resultou uma 

amostra de 597 inquiridos/as. Destes/as, 61% são do sexo feminino e 39% do 

masculino. As maiores frequências de idades registam-se nas faixas etárias dos 25 

aos 42, sendo a média de 41 anos (veja-se o anexo 2). 

 

Quanto às habilitações escolares, o nível secundário é o mais representado na 

nossa amostra (24% das pessoas inquiridas), logo seguido do 9º ano de 

escolaridade com 22%, depois com 17% e 15% encontram-se o 4º e 6º anos de 
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escolaridade, respetivamente. O ensino profissional regista apenas 1,5% das 

frequências. Acresce que os/as trabalhadores/as inquiridos/as com habilitações 

superiores (bacharéis, licenciados/as (14%), mestres e doutorados/as) perfazem 

20,5% da amostra, onde as mulheres licenciadas se destacam.  

Comparativamente com a amostra total de Portugal, as mulheres predominam no 

setor dos serviços. A média de idades é ligeiramente mais jovem e os níveis de 

escolaridade são mais elevados no terciário, já que o grau mais elevado para a 

totalidade do país é o ensino primário, seguido do 9º ano e só então do ensino 

secundário, registando uma formação superior substancialmente mais baixa. 

Os/as trabalhadores/as dos serviços distribuem-se por diversos subsetores veja-se 

anexo 3). Destaca-se o comércio por grosso e a retalho com 23%, seguido das 

áreas da educação, da saúde/ação social (13%), depois as atividades imobiliárias 

(12%), o alojamento/restauração (11%), a administração pública/defesa e segurança 

social (9%), outras atividades de serviços coletivos/sociais/individuais (8%), os 

transportes/armazenamento e comunicações (5%), os serviços domésticos (4%) e 

finalmente as finanças (2%). Trata-se essencialmente de serviços do setor privado 

(68%), enquanto o setor público reúne 27% dos/as inquiridos/as. 

Na distribuição por sexo, evidencia-se a feminização nas áreas tradicionalmente 

associadas ao papel de cuidadora/educadora – tais como a saúde, educação, 

alojamento/restauração e os serviços domésticos. Em contrapartida, os homens 

estão mais representados no comércio por grosso/retalho, reparação de veículos 

automóveis/motociclos/bens, na administração pública/defesa/segurança social, 

atividades imobiliárias/alugueres e serviços às empresas, transportes/logística e 

comunicações e atividades financeiras.  

 

2.3. Resultados e sua discussão 
 

As categorias socioprofissionais aqui analisadas correspondem à classificação 

nacional de profissões, versão de 1994 do Instituto Nacional de Estatística, por ser a 
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que se encontrava em vigor à data da realização dos inquéritos da amostra (veja-se 

anexo 4 para descrição de respectivas funções).  

As profissões que obtêm as maiores percentagens nos serviços, (veja-se anexo 5) 

são os/as trabalhadores/as de proteção/segurança, os/as classificados/as como não 

qualificados, nas vendas/demonstrações e expediente de escritório, onde predomina 

o sexo feminino. Com valores intermédios estão os/as docentes do ensino 

secundário/superior, outras profissões intelectuais e cientificas e outros/as 

técnicos/as de nível intermédio, com maior número de mulheres, ainda gerentes de 

pequenas empresas, técnicos/as intermédios das ciências química, física e 

engenharia e empregados/as de receção/atendimento telefónico, onde se destacam 

os homens. Depois estão os/as trabalhadores/as qualificados da 

electricidade/electrónica, metalomecânica/metalurgia e construção, com 

predominância masculina, estes apesar de desenvolverem funções de 

instalações/reparações (entre outras) pertencem, em nosso entender ao setor 

secundário, pelo que não serão alvo de estudo nesta pesquisa. Com percentagens 

menores posicionam-se os/as profissionais intermédios do ensino e da saúde, os/as 

especialistas das ciências física/química/engenharia e da saúde, cuja distribuição 

por sexo é aproximada. Enfim, surgem os quadros superiores da administração 

pública e diretores/as de empresas, onde a presença masculina é ligeiramente 

superior. 

Segue-se a análise descritiva, sintetizada em quadro (veja-se anexo 6) onde a 

exposição dos dados compila os valores das respostas afirmativas de “sim”/“sempre” 

e das negativas de “não”/“nunca”. Para fundamentar a análise, recorremos à 

regressão logística multivariada. Dado que a maioria das variáveis dependentes são 

categóricas, algumas com duas ou mais categorias, não foi possível utilizar a 

regressão linear, fazendo-se a opção pela logística que permite modelar a 

probabilidade com que ocorre um facto em função de fatores diversos e controlados. 

É uma técnica estatística que produz um modelo preditor para valores assumidos 

por uma variável categórica, a partir de um conjunto de premissas e variáveis 

explicativas contínuas (veja-se anexo 7). Optamos por evidenciar apenas os 
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resultados estatisticamente significativos, já que pela dimensão da amostra, os 

dados de cada categoria nem sempre se revelaram consistentes. 

 

2.3.1. Qualidade de emprego: Flexibilidade e Segurança 
 

Em Portugal nos serviços, destacam-se as relações de trabalho por conta de outrem 

(83%), seguindo-se os/as trabalhadores/as por conta própria sem empregados/as 

com 11% e com 3% os que têm empregados/as. Os valores relativos ao tipo de 

contrato sem termo (71%) estão próximos dos conhecidos para o panorama nacional 

(veja-se anexo 5). Quase um quinto (17,5%) dos/as inquiridos/as estavam 

abrangidos/as por contratações com prazo estipulado, seguindo-se aqueles/as com 

estatuto de temporários/as (2%), os de estágio/formação (0,5%) e outros não 

especificados (1%). É de reter que 9% admitem não ter qualquer tipo de vínculo 

contratual.  

Praticamente um terço dos/as inquiridos/as está, portanto, em situação precária em 

resultado do efeito do recurso à flexibilidade numérica e da fraca segurança (uma 

dimensão intrínseca da qualidade do trabalho). A precaridade evidencia-se 

sobretudo nas mulheres, que tendo valores mais baixos de contratação efetiva, são 

quem mais trabalha a prazo e sobretudo sem contrato, denunciando uma reduzida 

proteção laboral. 

Os contratos a prazo são mais comuns nos transportes/logística/comunicação, setor 

imobiliário e educação e relacionam-se com profissionais intermédios do ensino e da 

receção/atendimento telefónico (neste caso, como amplamente descrito em Casaca, 

2012). A trabalhar sem qualquer contrato estão sobretudo profissionais da saúde e 

segurança privada, mas também dos serviços domésticos e alojamento/restauração. 

Quem mais trabalha além das 40 horas semanais são os/as diretores/gerentes de 

empresas, fundamentalmente nas atividades financeiras e alojamento/restauração. 

Por comparação com a amostra dos/as inquiridos/as em Portugal (veja-se anexo 4), 

o setor terciário tem a mesma média de horas de trabalho semanal (39 horas), mas 
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regista mais trabalhadores/as a desenvolver atividades em organizações públicas 

(como previsível), já que áreas como saúde e educação concentram-se 

maioritariamente no setor público.  

Em relação às remunerações auferidas (questão a que apenas menos de um quinto 

da amostra respondeu), nota-se que 60% ganham entre 401 e 1000 euros, 

registando-se os valores mais altos naqueles que recebem entre 401 e 600 euros 

(32%) e entre 601 e 1000 euros (28%). Apenas cerca de um quinto usufrui de 

remunerações mensais entre os 1001 e os 2000 euros (a maioria aufere até 1500 

euros). É baixa a percentagem (11%) daqueles/as que recebem entre 2001 e 4000 

euros (e nesta situação o número de homens quase triplica o de mulheres). Há 

quem receba entre 201 e 400 euros mensais (11%), e, neste grupo, as pessoas 

respondentes são todas mulheres. Trata-se de valores salariais relativamente baixos 

que refletem uma lógica de competitividade alinhada com a “via baixa” e de uma 

fraca qualidade do emprego. 

Os horários dos/as trabalhadores/as obedecem maioritariamente (74%) ao mesmo 

número de horas por dia/semana, com tempos de entrada/saída predefinidos. Cerca 

de 12% trabalham por turnos com semelhante representação de género. São as 

mulheres que mais cumprem horários rígidos. Só um quinto da amostra trabalha por 

períodos de tempo iguais ou inferiores a 30 horas semanais e a percentagem 

feminina é sempre superior nos horários parciais (como, aliás, demonstram os 

estudos que se têm debruçado sobre a temática) (Casaca, 2005, 2013).  

 

2.3.2. Qualidade do emprego: autonomia no trabalho 
 

A autonomia é, como vimos, uma das dimensões centrais da qualidade do emprego. 

Os valores obtidos apontam para uma autonomia sustentada na responsabilidade 

individual ao nível da execução, mais próxima da eficácia quantitativa do que da 

descentralização de responsabilidades a nível vertical (enriquecimento do trabalho) 

(Kovács, 2006).  
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Aproximadamente três quartos dos/as trabalhadores/as (77%) não têm quaisquer 

hipóteses de alterar o seu horário de trabalho, independentemente do género, 

resultados sustentados pela regressão pois na maioria das atividades a 

probabilidade de alterar o horário é nula, mormente na administração pública. São 

as mulheres que mais optam entre vários horários fixos e os homens pela 

flexibilidade de tempos de trabalho. Os/as diretores/gerentes são quem mais 

determina os seus horários de trabalho, como expresso em probabilidades 

(Exp(B)=0,041). Flexibilizá-los é mais possível para os/as técnicos/as intermédios da 

física/química/engenharia (Exp(B)=0,184) e sobretudo no subsetor dos serviços 

domésticos. 

Quase metade (46%) referem ser consultados/as previamente sobre a definição de 

objetivos de trabalho. Fazer pausas quando desejam é possível para 50% dos 

casos, mas 17% admitem nunca ou raramente o poderem fazer. Mais de um terço 

(37%) assume poder influenciar decisões determinantes para a prossecução do 

trabalho. Os melhores resultados nos setores alternam entre o comércio por 

grosso/retalho (onde mais se influenciam decisões), alojamento/restauração, 

transportes/armazenamento e comunicação e no imobiliário, são menos visíveis nos 

serviços domésticos e outros serviços. As profissões que mais vivenciam estas 

práticas são os/as diretores/as/gerentes, os/as técnicos/as intermédios de 

física/química/engenharia e quadros superiores da administração pública. Os 

resultados para as categorias socioprofissionais são estatisticamente apoiados pela 

regressão, mas não clarificam significativamente quanto aos setores de atividade.  

Estes dados ilustram uma organização de trabalho pouco propiciadora da qualidade 

do emprego, onde a falta de autonomia está particularmente presente no caso das 

mulheres. O modelo de regressão confirma que a probabilidade de um homem ser 

consultado para os objetivos ou influenciar decisões importantes é duas vezes 

superior à das mulheres (só relativamente às pausas se invertem as posições 

(1/0,324=3,06). Esta constatação deriva delas estarem concentradas nos segmentos 

profissionais onde essa possibilidade de autonomia menos se verifica, como os/as 

empregados/as de receção/atendimento telefónico e os/as não qualificados. Em 
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geral, percebe-se que algumas práticas estão a ser implementadas nesse sentido, 

mas com valores ainda ténues de descentralização vertical da autonomia (Fagan et 

al., 2006; Kovács, 2006). 

 

Relativamente à planificação do trabalho, os dados revelam que 70% dos/as 

trabalhadores/as dos serviços podem escolher a ordem mais conveniente pela qual 

realizam as suas tarefas, menos de um terço não pode planear a sua cadência de 

trabalho, e apenas um quarto destes/as não determina os seus métodos de trabalho. 

Estes valores, porém, já são superiores no sexo feminino e evidenciam alguma 

convergência com as NFOT do modelo qualificante e alguma autonomia na 

organização do trabalho.  

Na descentralização e incentivo à tomada de decisão é o subsetor das finanças que 

se destaca, já que os/as trabalhadores/as escolhem na integra tarefas, métodos e 

ritmos de trabalho. Nas profissões sobressaem os gerentes, professores e quadros 

superiores da administração pública como os que mais decidem sobre aspetos 

amplos do seu trabalho. De forma genérica são os setores dos 

transportes/logística/comunicação e do imobiliário que menos favorecem a decisão 

autónoma. Com menor capacidade de intervenção estão as profissões que fazem 

receção/atendimento ao cliente e de segurança/proteção. 

A rotatividade de tarefas faz parte do quotidiano laboral de apenas um terço dos/as 

inquiridos/as. Só em 18% dos casos são exigidas diferentes qualificações para a 

execução das tarefas. A organização do trabalho tende a ser definida pela hierarquia 

superior (34%). A autonomia nas equipas de trabalho (com descentralização de 

poderes) apenas é reportada por 11,5% dos indivíduos revelando uma 

descentralização de responsabilidade e partilha de informação insuficientes que 

apontam para equipas reguladas e geridas com normas previamente definidas 

(próximas da lean production) (Kovács, 2006; Oeij et al., 2006; Valeyre et al., 2009). 

Mais de metade dos/as trabalhadores/as (54%) não desenvolve trabalho em equipas 

cujas tarefas são comuns aos membros e onde também possam coordenar e 

planear o trabalho. Apenas cerca de um terço refere trabalhar em equipas 
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semiautónomas (34%) e 13% em mais do que um grupo com estas características. 

Dos/as inquiridos/as que trabalham nestas equipas só cerca de um quinto (19%) 

podem decidir sobre a distribuição das tarefas e 6% admitem eleger o líder e 

determinar o horário de trabalho. Como exemplo temos o setor da saúde/ação social 

onde a probabilidade dos/as trabalhadores/as que integram a rotatividade não 

decidirem sobre a divisão das tarefas é 1/0,92=10,780 maior. 

A probabilidade de trabalhar num grupo semiautónomo (ou em vários com esta 

característica) revela-se maior para as/os técnicos/as de nível intermédio das 

ciências física/química/engenharia e outros profissionais de nível intermédio, mas 

sem poder de decisão quanto à distribuição das tarefas. A regressão aponta ainda 

os/as funcionários da segurança/proteção com probabilidades elevadas 

(1/0,272=3,676) para a rotatividade, onde de facto 45% refere a sua existência. A 

rotatividade de tarefas no seio das equipas é mais aplicada nos serviços de 

saúde/ação social (49%) e na administração pública (39%). São os quadros 

superiores da administração pública que menos rotatividade executam e os/as 

profissionais de saúde, especialistas ou intermédios, que mais o fazem.  

 

Por outro lado, é nas finanças (100%) e outros serviços (73%) que se verificam os 

níveis de polivalência mais expressivos. Diretoras/es, docentes e técnicas/os 

intermédios das ciências física/química/engenharia, destacam-se como os grupos 

profissionais em que mais se verifica a probabilidade de as tarefas requererem 

diferentes qualificações. A probabilidade é 7,067 vezes superior no setor da 

educação e o seu oposto verifica-se fundamentalmente nos/as empregados/as de 

escritório (1/0,093=10,753). A polivalência está claramente menos presente nos 

setores de alojamento/restauração e nos/as profissionais do atendimento ao público 

e nos/as classificados como não qualificados/as. 

 

Embora havendo alguma rotatividade, a expressão de exigência em 

multiqualificações é muito reduzida, tal como o poder de decisão relativo ao 

planeamento do trabalho para aqueles/as que integram equipa(s) com tarefas 

comuns, perfilando responsabilidades mais individuais e ao nível operacional. Os 
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valores confirmam-se baixos no que concerne ao domínio e gestão do processo 

produtivo, deduzindo-se que há mais envolvimento do que participação efetiva, pois 

os/as trabalhadores/as só são auscultados/as sobre aquilo que se prende 

diretamente com as tarefas. O trabalho de grupo existente é fundamentalmente 

dirigido, realizado sem autonomia (Kalleberg, 2003; Bauer, 2004; Oeij et al, 2006; 

Kovács, 2006). 

Cerca de um terço (33%) teve acesso a formação paga pelo/a empregador/a no 

último ano; estão nesta situação sobretudo pessoas do sexo masculino. A maior 

aposta na formação pelos/as empregadores/as ocorreu na área financeira e quem 

mais usufruiu foram os/as quadros superiores da administração pública. O setor 

onde menos se investiu em formação foram os serviços domésticos e abrangeu 

fundamentalmente trabalhadores/as não qualificados/as. Apesar de haver alguma 

responsabilização, descentralização do poder de decisão e autonomia ao nível da 

execução, não se verificam oportunidades de formação amplas e direcionadas para 

o desenvolvimento de competências, qualificação e vantagem competitiva, 

conotadas com uma GRH estratégica.  

 

2.3.3. Qualidade do emprego: conteúdo do trabalho 
 

Esta dimensão reflete a qualidade intrínseca do trabalho. A maioria dos/as 

inquiridas/os realiza amiúde tarefas monótonas (57%) e de conteúdos simples 

(50,5%). Cerca de metade (49,5%) desenvolve tarefas complexas, destacando-se os 

homens com 64%, usufruindo de maior autonomia no emprego (como atrás 

verificámos). Esta constatação sustenta a tese da heterogeneidade nos conteúdos 

de trabalho, associada à diversidade de princípios de organização do trabalho 

aplicados no setor dos serviços. De reiterar que a existência de tarefas monótonas 

associada à aprendizagem, resolução de problemas e autoavaliação, evidencia a 

opção pela descentralização horizontal, pela aposta na flexibilidade funcional 

limitada (multivalência e não polivalência) e pelo alargamento de tarefas em 

detrimento do seu enriquecimento (Kovács, 2002; Oeij et al., 2006; valeyre, 2007). 
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É as finanças que as tarefas são mais complexas (80%), e na administração pública 

onde os/as trabalhadores/as mais realizam tarefas monótonas. São os/as docentes 

do ensino secundário/superior quem menos revela desenvolver tarefas monótonas. 

A complexidade das tarefas é mais notória nos quadros superiores e diretores/as de 

empresas (100%). Estes dados são confirmados pela análise de regressão, que 

também destaca professores/as e profissionais de saúde. E, sem surpresa, trata-se 

de uma dimensão sem expressão entre os/as trabalhadores/as classificados/as 

como não qualificados/as.  

A maioria dos/as trabalhadores/as (62%) declara ter as qualificações necessárias ao 

bom desempenho das suas funções. É também relevante que 28% admitam sentir-

se subaproveitados/as e, portanto, aptos/as a aceitar funções mais exigentes 

(posição evidenciada pelas mulheres). Para cerca de 10% (onde a maior expressão 

é também feminina), importaria melhorar as qualificações através de formação 

profissional adequada (valores também potenciados pela regressão logística).  

É no setor da educação que os/as trabalhadores/as mais consideram estar 

subaproveitados/as em termos de qualificações (evidência também confirmada pela 

regressão), enquanto no alojamento/restauração os/as inquiridas/os tendem mais a 

admitir que as qualificações detidas são adequadas às funções exercidas. Na área 

financeira as pessoas percecionam as suas funções concordantes com as 

qualificações que detêm, mas são os/as seus/as funcionários/as quem mais 

pretende adquirir formação profissional. Os/as empregados/as de 

receção/atendimento telefónico referem ter qualificações superiores às exigidas nas 

funções que exercem. Os/as quadros superiores da administração pública são os 

que mais se compatibilizam com os cargos ocupados. 

Cerca de dois terços dos/as inquiridos/as (68%) têm oportunidade de avaliar o seu 

próprio trabalho e 84% assumem ter que resolver problemas inesperados no seu 

quotidiano laboral. É relevante que 65% refiram que o trabalho implica assimilação 

de novos conhecimentos e procedimentos. A melhor aposta na descentralização de 

decisões foi reportada por aqueles que trabalham no setor dos transportes/logística 

e comunicação. É aqui que os/as trabalhadores/as registam maior oportunidade de 
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autoavaliar desempenho (84%), de solucionar problemas inesperados (97%) e de 

beneficiar de novas aprendizagens (97%). No que diz respeito às profissões, 

destacam-se os quadros superiores da administração pública e os/as especialistas 

das ciências física/química/engenharia. É nos serviços domésticos e entre as 

pessoas classificadas como não qualificadas que estes indicadores assumem 

valores mais baixos. A regressão logística também confirmou valores significativos 

na maioria das categorias socioprofissionais. 

Estes valores, em geral, parecem indicar a presença de NFOT características do 

modelo qualificante e associadas à qualidade do emprego no terciário em Portugal, 

pela cooperação na conceção do trabalho com o incentivo a soluções criativas. 

Também indiciam boas práticas de GRH, numa perspetiva estratégica onde os RH 

são tidos como utilizadores e produtores de conhecimento, capazes de se 

adaptarem respondendo a novas solicitações e ao aumento das responsabilidades. 

Contudo, são os homens a obter as percentagens mais elevadas, prevalecendo 

lacunas de oportunidades na progressão pessoal/profissional das mulheres (Veja-se 

Smith et al., 2008).  

Cerca de um terço (34%) reconhece que o trabalho que desenvolve é exigente do 

ponto de vista emocional e 29% admitem ser-lhes exigido que não transpareçam os 

seus sentimentos. Estes valores conjugam-se com o facto de mais de metade da 

amostra (51%) estar obrigada a relacionar-se com clientes/utentes – realidade que 

potencia o trabalho emocional (veja-se Casaca, 2012). São fundamentalmente as 

mulheres que exercem profissões de contacto direto com os clientes/utentes (52%) e 

que exprimem a maior exigência emocional – resultante, designadamente, de terem 

de lidar com clientes alterados/as ou de trabalharem em setores que exigem 

relações permanentes com clientes/utentes.  

Assim, a maior perceção de elevadas exigências emocionais está presente nas/os 

trabalhadores/as da educação, associadas à categoria dos/as professores/as. A 

análise de regressão corrobora que são os subsetores do comércio e da educação 

que apresentam a maior propensão para o contacto permanente com clientes. A 
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área financeira e a categoria profissional dos/as diretores/as de empresas são onde 

menos se tolera a demonstração de sentimentos.  

Assinale-se que apenas um quarto (24%) da população inquirida assume nunca (ou 

raramente) sentir stresse no trabalho. Mais de metade (57%) afirma que nunca/ 

quase nunca está sujeita a elevados ritmos de trabalho. As atividades onde o 

stresse é mais intenso são as finanças e os transportes/armazenagem/comunicação, 

e é menor nos serviços domésticos As profissões onde mais se revela são nos/as 

quadros superiores da administração pública e nos/as técnicos/as de nível 

intermédio das ciências física/química/engenharia. 

 

A perceção de stresse permanente é reportada por cerca de um terço da população 

inquirida. Quando presente essa perceção, os valores associam-se à elevada 

exigência emocional (29%) e à inadequação de qualificações para fazer face às 

funções profissionais (28%), pois os restantes indivíduos da amostra admitem 

possuir as ferramentas e qualificações necessárias para laborar com situações 

propiciadoras de stresse (Oeij et al., 2006). 

 

2.3.4. Perceção da Qualidade do Emprego 
.  

Pretendemos observar a perceção subjetiva dos/as inquiridos/as sobre as condições 

de trabalho em geral aferida a partir da variável satisfação. É possível verificar que 

apenas 15% não estão satisfeitos/as, ao mesmo tempo que uma percentagem 

semelhante admite estar muito satisfeita (16%). A maioria (68%) refere estar 

(simplesmente) satisfeita. A análise de regressão não encontrou diferenças 

estatísticas significativas de género, apesar de os inquiridos do sexo masculino se 

revelarem mais satisfeitos (88%) que as inquiridas (82%). Mas, confirma que a 

probabilidade das/os trabalhadores/as dos diversos subsetores se sentirem muito 

satisfeitos/as com as condições laborais é, maioritariamente baixa.  

Quase três quartos dos/as inquiridos/as (74%) declaram sentir-se motivados/as para 

prestar o melhor desempenho possível, sobretudo o sexo masculino (80%). É de 
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realçar, porém, que as perspetivas de progressão são baixas pois 45% não 

reconhecem quaisquer hipóteses de desenvolvimento na carreira, nomeadamente 

as mulheres (55%). Apenas 31% dos/as trabalhadores/as aceitam essa 

possibilidade e a maioria são homens.  

A satisfação com as condições de trabalho, surge mais elevada no setor dos 

transportes/logística/comunicação (36%) enquanto nas profissões se destacam os 

quadros superiores da administração pública (50%). É no alojamento/restauração 

que os/as trabalhadores/as se sentem motivados/as a darem o seu melhor 

desempenho, posição destacada pelos quadros superiores da administração pública 

que também são os que mais crêem na progressão da carreira. É nas finanças que 

mais trabalhadores/as afirmam ter expetativas de ascensão profissional. Em geral, 

não deixa de ser interessante que, numa amostra que não exprime resultados 

elevados de satisfação (perceção subjetiva da qualidade de emprego), sejam 

expressivos os valores relativos à motivação para um bom desempenho profissional. 

 

Conclusões 
 

A heterogeneidade encontrada nos formatos do emprego no setor dos serviços 

indicia, como anteriormente explanado, diferenciação na organização do trabalho e 

nas lógicas organizacionais, fazendo variar entre outros fatores, o grau de 

flexibilidade e segurança, o maior ou menor enriquecimento de conteúdos do 

trabalho, níveis de autonomia mais controlados ou amplos e a perceção sobre a 

qualidade do emprego, nas diversas áreas de atividade que integram os serviços e 

respetivos segmentos socioprofissionais.  

No cômputo geral, verifica-se que são as profissões como os/as quadros superiores 

da administração pública, diretores/as/gerentes de empresas e técnicos/as 

superiores como docentes, engenheiros/as ou médicos/as, associadas ao 

conhecimento e tecnologia, que obtém os valores mais altos nas dimensões da 

qualidade nos serviços. No inverso, estão os/as trabalhadores/as de 
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receção/atendimento telefónico e os/as classificados/as como não qualificados/as 

cujas prestações laborais não exigem saber especializado. São, igualmente, as 

atividades relacionadas com a gestão do conhecimento, como as finanças e a 

saúde/ação social que auferem de maior autonomia e conteúdos mais estimulantes, 

opondo-se, sobretudo, aos serviços domésticos que não registam investimentos ou 

preocupações com os seus RH. Ficam assim confirmadas as hipóteses de que são 

nas profissões e subsetores mais intensivos em conhecimento e inovação que as 

estruturas organizacionais oferecem maior qualidade no emprego.  

Especificando de acordo com as respostas obtidas, sugerem-se os níveis mais altos 

de autonomia nos subsetores das finanças, com os melhores resultados em 

polivalência, mas também no comércio por grosso/retalho e nos 

transportes/logística/comunicação. As atividades mais deficitárias, no geral, são os 

serviços domésticos, apesar da possibilidade dos/as seus/suas trabalhadores/as, 

escolherem tarefas, métodos e ritmos. As categorias socioprofissionais que mais 

assumem decisões autónomas são os/as diretores/as, gestores/as e quadros 

superiores da administração pública. No que diz respeito à rotatividade de tarefas 

sobressaem os/as profissionais de saúde/ação social; no caso da polivalência são 

os/as profissionais de nível intermédios das ciências física/química/engenharia. 

Os/as trabalhadores/as com menor autonomia são os/as da receção/atendimento 

telefónico e os/as classificados/as como não qualificados/as. 

Relativamente ao conteúdo do trabalho, aferimos que são os/as diretores/as, 

quadros superiores da administração pública e profissionais de nível intermédio das 

ciências física/química/engenharia quem mais beneficia de qualidade intrínseca no 

trabalho. Do lado oposto, estão os/as trabalhadores/as não qualificados/as e com 

empregos pouco interessantes, como os/as os/as dos serviços de atendimento. Os 

subsetores mais propensos à aprendizagem e resolução de problemas são as 

finanças e os transportes/logística/comunicação, ao invés do que sucede com os 

serviços domésticos. A exigência emocional é particularmente sentida por 

funcionários/as na área da educação, destacando-se os docentes. No caso das 



-33- 
 

finanças e dos/as diretores/as, refere-se que é exigido que não mostrem os seus 

sentimentos no exercício da profissão.  

Se integrarmos os resultados do conteúdo do trabalho aos da polivalência e 

rotatividade de tarefas, podemos deduzir que, apesar de haver alguma 

responsabilização, descentralização do poder de decisão e da autonomia, a opção 

dominante compreende o alargamento das tarefas em vez do enriquecimento do 

trabalho e potenciação da autonomia. Por outro lado, as equipas capazes de 

supervisão própria, com membros multiqualificados, responsáveis por processos e 

resultados e alternância de papéis, são raras, predominando o controlo e a rotina, 

confirmando-se a hipótese de que prevalece a via baixa da renovação 

organizacional. Em síntese, verificamos que a qualidade do emprego não é escolha 

predominante das empresas que operam no setor dos serviços em Portugal, já que 

as dimensões que apontam para alguma inovação não se aproximam da desejada 

via alta da renovação organizacional (e estratégia de competitividade) embebida nos 

princípios antropocêntricos (Valeyre et al., 2005; Kovács, 2006; Oeil et, al., 2006).  

A fraca qualidade do emprego no terciário atinge fundamentalmente a população 

trabalhadora do sexo feminino, já que são as mulheres que estão associadas a uma 

maior precaridade em termos de vínculo contratual e níveis remuneratórios mais 

baixos. Além disso, embora obtenham percentagens mais elevadas na rotatividade e 

capacidade de decidir sobre a execução de tarefas, métodos e ritmos (qualidade 

intrínseca), sentem que há pouco investimento no desenvolvimento e 

reconhecimento das suas qualificações, baixando as suas expetativas de 

progressão profissional. Esta situação reflete também a segregação sexual no 

mercado de trabalho, dado que elas tendem a estar empregadas em setores de 

atividade e a exercer profissões onde a qualidade do emprego é mais fraca. A 

mesma explicação permite compreender a razão pela qual são os homens que mais 

executam tarefas complexas e estimulantes, gozando de maior autonomia para 

solucionar problemas e adquirir novos conhecimentos e competências. São, em 

consequência, os mais satisfeitos e motivados, mantendo esperanças de 

progredirem na carreira. 
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Dado que o reconhecimento dos RH pela autonomia e gestão participada não atinge 

valores relevantes, podemos inferir que os/as trabalhadores/as continuam a ser 

maioritariamente vistos como um recurso organizacional como outro qualquer, cuja 

gestão é feita em função do valor que acrescentam ao negócio e da eficiência 

demonstrada, numa visão mais hard da GRH (Kovács, 2006; Oeij et al., 2006; 

Valeyre et al., 2009; Serrano, 2010). Nesta perspetiva fica comprometida a GRH 

estratégica, que se afastou de processos/tarefas e colocou a ênfase nas NFOT 

promotoras da qualidade de vida no emprego e na participação dos RH criativos, 

polivalentes e adaptáveis. Longe, ficam ainda, os objetivos da EEE na promoção da 

qualidade de emprego através da flexibilidade sem precarização, desenvolvimento 

de competência e combate à discriminação. 

A robustez dos resultados poderia ser mais evidente com variáveis contínuas e em 

menor número, contribuindo por um lado, para homogeneizar as respostas e, por 

outro, para obter um número mais elevado de resultados estatisticamente 

significantes. Faria sentido, dar continuidade ao presente estudo recorrendo a uma 

metodologia qualitativa que permitisse uma abordagem mais compreensiva sobre a 

qualidade do emprego e das conclusões aqui avançadas. Seria, ainda, interessante 

perceber como é que situação portuguesa evoluiu após a realização do 5.º Inquérito 

às Condições de Trabalho, considerando o agudizar da crise económica e laboral, 

assim como as estratégias de gestão (ainda mais concentradas) na redução de 

custos laborais e na flexibilidade quantitativa dos RH. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

Quadro I - Dimensões da Qualidade do Trabalho 
LAEKEN SMITH et al. CERDEIRA e KOVÁCS 

Qualidade intrínseca do Emprego 
1.Transições entre o não-emprego e o 
emprego e dentro do emprego por nível de 
salário 
2.Transições entre o não-emprego e o 
emprego e dentro do emprego por tipo de 
contrato 
3. Satisfação profissional 
 
Qualificações, aprendizagem ao longo 
da vida e desenvolvimento de carreira 
4. Percentagem da população ativa que 
participa em ações de educação formação. 
5. Percentagem da população activa que 
participa em ações de educação e 
formação, por sexo e grupo etário. 
6. Percentagem da população activa que 
participa em ações de educação e 
formação, por sexo e grupo etário e 
actividade económica 
7.Percentagem de população ativa que 
utiliza computadores em casa e ou no local 
de trabalho para efeitos de trabalho (com e 
sem formação profissional na área de 
informática) 
 
Igualdade de género 
8.Rácio entre a remuneração horária das 
mulheres e dos homens, para 
trabalhadores remunerados por um 
trabalho superior a 15h 
9. Rácio entre a remuneração horária das 
mulheres e dos homens, para 
trabalhadores remunerados por um 
trabalho superior a 15h, ajustado por setor, 
atividade e idade. 
10. Disparidade entre as taxas de emprego 
feminino e masculino 
11.Segregação setorial do emprego 
12.Segegação profissional 
 
Saúde e segurança no trabalho 
13.Acidentes de trabalho por 100 000 
pessoas e tendências 
 
Flexibilidade e segurança 
14.Percentagem de emprego a tempo 
parcial e percentagem de contratos a termo 
certo 
 
 
 

 
Conteúdo do trabalho  
Resolução de problemas 
imprevistos 
Aprendizagem de coisas novas 
Realização de tarefas monótonas 
Realização de tarefas complexas 
não monótonas 
Realização de tarefas complexas 
e monótonas 
Realização de tarefas não 
complexas e monótonas 
Ter trabalho intelectualmente 
exigente 
Interagir regularmente com 
cliente 
Ter trabalho emocionalmente 
exigente 
 
Autonomia 
Decisão na ordem da execução 
de tarefas, sobre os métodos de 
trabalho, sobre a intensidade e 
ritmo de trabalho e controlo sobre 
as pausas 
 
Condições físicas e 
ergonómicas 
 
Os riscos ambientais incluem 
exposição a vibrações de mão-
ferramentas de mão /máquinas, 
Ambientes com ruídos altos  
Exposição a temperaturas baixas 
ou elevadas,  
Respirar fumos, vapores, pó ou 
poeiras  
Manipular produtos químicos, 
Contacto com radiação, fumo de 
tabaco, fluidos infeciosos e 
resíduos corporais.  
 
Os riscos físicos incluem 
posições cansativas ou 
dolorosas, movimentos 
repetitivos, elevação de cargas 
pesadas ou pessoas em 
movimento. 

Organização do trabalho (NFOT e 
modelo qualificante) 
Rotatividade de tarefas 
Rotatividade de tarefas com exigência de 
diferentes competências  
Trabalhar em equipa 
Organização do trabalho em equipa 
Decisão sobre divisão de tarefa 
Eleição do chefe de equipa pelos 
participantes 
Formação no local de trabalho 
 
Conteúdo do trabalho 
Realização de tarefas complexas 
Aprendizagem de coisas novas 
Resolução de problemas imprevistos  
Autoavaliação da qualidade do trabalho 
Autonomia no trabalho 
Decisão sobre a ordem das tarefas 
Escolha sobre os métodos de trabalho 
Decisão sobre intensidade e ritmos de 
trabalho  
Influencia na escolha dos colegas 
Decisão sobre as pausas e férias 
Fazer o que melhor sabe 
Pôr em prática ideias próprias 
 
Participação, comunicação e formação 
Discussão com a chefia sobre 
performance de trabalho no último ano 
Análise com a chefia de problemas de 
trabalho 
Consulta sobre mudanças na organização 
do trabalho 
Discussão de problema junto dos 
representantes dos trabalhadores 
 
Intensidade do trabalho e 
constrangimentos psicológicos 
Imposição de cadência próprias 
Imposição de prazos de realização  
Imposição de tempo para terminar o 
trabalho 
Pressão de normas de qualidade 
específicas 
 
Constrangimentos físicos e 
ergonómicos, implicações na saúde 
Exposição a condições de trabalho 
adversas: vibrações; ruídos intensos; 
temperaturas impróprias; ambientes 
poluídos, com químicos, pó, tabaco ou 
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Inclusão e acesso ao mercado de 
trabalho 
15.Transições entre situações de emprego, 
desemprego e inactividade. 
16. Passagem dos desempregados para 
situações de emprego e formação. 
17.Taxa de emprego total 
18.Taxa de emprego total, por grupo etário 
e níveis de instrução 
29.Taxa de desemprego de longa duração, 
por sexo 
20.Percentagem de jovens que abandonam 
a escola sem completarem o secundário 
21.Taxa de desemprego juvenil (15-24) 
 
Organização do trabalho e equilíbrio do 
trabalho vida 
22.Impato das crianças sobre o emprego: 
diferença absoluta entre taxas de emprego 
de pessoas sem filhos e com um filho entre 
0 e 6 anos, por sexo 
23.Percentagem de crianças a cargo (sem 
ser da família) na totalidade das crianças 
da mesma faixa etária 
24.Percentagem de trabalhadores que 
deixam de trabalhar (< 1ano) ou retomaram 
o trabalho por responsabilidades familiares 
 
Diálogo social e participação dos  
Trabalhadores 
25. Cobertura dos conselhos de empresa e 
outras formas de representação e 
participação  
26.percentagem de trabalhadores cobertos 
por contratação coletiva 
27. Densidade e representação sindical 
 
Diversidade e não discriminização 
28. Desequilíbrio da taxa de emprego da 
população entre 54-64 anos 
29.Disparidade entre taxas de emprego e 
desemprego de minorias étnicas e 
imigrantes, por nível de qualificação, em 
comparação com as taxas globais 
30.Disparidade entre taxas de emprego e 
desemprego das pessoas com deficiência, 
por nível de qualificação, comparando com 
taxas globais. 
 
Desempenho geral do trabalho 
31.Evolução da produtividade per capita 
32.PIB por horas trabalhadas 
33.Percentagem da população ativa com 
habilitações igual ou acima do secundário, 
por sexo e grupo etário. 

radiações; contato com substâncias 
químicas, condições ergonómicas 
fatigantes ou penosas 
Tempo de trabalho, conciliação trabalho-
vida e segurança 
 
Satisfação (condições de trabalho) e 
relações sociais  
Satisfação relativa às condições de 
trabalho em geral 
Satisfação com aspetos concretos: 
remuneração, perspectivas, possibilidades 
de aprendizagem e desenvolvimento 
Identificação dos colaboradores com a 
organização  
Relações de sociabilidade com os colegas 
 

Fonte: elaboração própria a partir dos contributos de Cerdeira e Kovács (2008: 109-110); Smith et al., 
(2008: 590-592). 
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Anexo 2 
 

Quadro II – Dados comparativos entre Portugal e o setor dos serviços 
 

Portugal (1000) Setor dos serviços (597) 
Sexo 
Mulheres                         47% 
Homens                          53% 

Sexo 
Mulheres                         61% 
Homens                          39% 

Média Etária             42 anos Média Etária             41 anos 
Habilitações  
  Nível 1                          26% 
  Nível 2                          16% 
  Nível 3                          21% 
  Nível Secundário           19% 
  F. Profissional                2% 
  F. Superior                   14% 
  Sem educação               2% 

Habilitações  
  Nível 1                         17% 
  Nível 2                         15% 
  Nível 3                         22% 
  Nível Secundário           24% 
  F. Profissional                1,5% 
  F. Superior                   20,5% 
  Sem educação               0.2% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do 5º Inquérito Europeu sobre as Condições do Trabalho 
(EWCS) 

 

Anexo 3 
 

Quadro III - Subsetores dos serviços em Portugal 

Atividades Total   
597 

Mulheres  
365 

Homens  
232 

 
G. Comercio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis, motociclos e de bens de uso 
pessoal e doméstico 
M. Educação 
N. Saúde e Açao  Social 
K. Atividades Imobiliárias, alugueres e serviços 
prestados às empresas 
H. Alojamento e Restauração 
L. Administração Pública, Defesa e Segurança Social 
I. Transportes, Armazenamento e Comunicações 
P. Serviços Domésticos  
J. Atividades Financeiras 
O. Outras Atividades de Serviços Coletivos, sociais e 
pessoais 
                                                               TOTAL 

 
 

23% 
13% 
13% 

 
12% 
11% 
9% 
5% 
4% 
2% 

 
8% 

100% 

 
 

18% 
15% 
19% 

 
10% 

13,5% 
5,5% 
3% 
7% 
1% 

 
8% 

100% 

 
 

30% 
9% 
4% 

 
15% 
7% 

16% 
7% 
0% 
3% 

 
9% 

100% 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do 5º Inquérito Europeu sobre as Condições do Trabalho 
(EWCS) 
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Anexo 4 
 

11 Os quadros superiores da administração pública representam o Governo ou atuam em seu nome, orientam a 
interpretação e aplicação da política e das decisões do Governo assim como da legislação e exercem funções similares, 
numa organização especializada.  

12 Os diretores de empresa definem e formulam a política de uma empresa ou de um organismo, ou de um ou vários 
departamentos ou serviços cujas atividades planeiam, dirigem e coordenam; supervisionam outros trabalhadores.  

13 Os diretores e gerentes de pequenas empresas gerem pequenas empresas (de 0 a 9 trabalhadores inclusivé) que 
exploram por conta própria ou do proprietário, planeiam, definem e implementam a política da empresa, dirigem as 
atividades diárias e avaliam os resultados, negoceiam com os fornecedores, os clientes e outras empresas, planeiam e 
controlam a utilização de recursos e o recrutamento do pessoal, redigem relatórios e supervisionam outros trabalhadores.  

21 Os especialistas das Ciências Físicas, Matemáticas e Engenharia efetuam pesquisas sobre conceitos, teorias e 
métodos, aperfeiçoam-nas ou desenvolvem-nas ou aplicam os conhecimentos científicos nos domínios da física, da 
astronomia, da meteorologia, da química, da geofísica, da geologia, das matemáticas, da estatística, da informática, da 
arquitectura, da tecnologia e da engenharia.  

22 Os especialistas das ciências da vida e profissionais da saúde efetuam pesquisas sobre conceitos, teorias e 
métodos, aperfeiçoam-nos, desenvolvem-nos ou aplicam os conhecimentos científicos nos domínios da biologia, zoologia, 
botânica, ecologia, fisiologia, bioquímica, microbiologia, farmacologia, agronomia e medicina 

23 Os docentes do ensino secundário, superior e profissões similares ensinam a diferentes graus a teoria e a prática 
de uma ou várias disciplinas, desenvolvem investigação sobre conceitos, teorias e métodos pedagógicos relativos à 
disciplina que ministram, aperfeiçoam-nos e desenvolvem-nos e preparam textos e obras didáticas.  

24 Os outros especialistas das profissões intelectuais e científicas efetuam pesquisas sobre conceitos, teorias e 
métodos operacionais, aperfeiçoam, desenvolvem ou aplicam os conhecimentos nos domínios da difusão, da informação, 
organização, economia e finanças, direito, psicologia, história, línguas, sociologia, religião e outras ciências sociais e da arte 
e do espectáculo.  

31 Os técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores 
similares executam tarefas técnicas relacionadas com a investigação e a aplicação de conceitos e métodos nos campos 
das ciências físicas e químicas e da engenharia, da tecnologia e da informática, controlam e operam máquinas e 
equipamentos técnicos, pilotam aeronaves, dirigem e executam tarefas relacionadas com embarcações e o movimento 
marítimo e investigam as condições de segurança nas fábricas, no processo de produção e ao nível dos próprios produtos.  

32 Os profissionais de nível intermédio das Ciências da Vida e da Saúde desempenham tarefas de caráter técnico no 
âmbito da pesquisa e da aplicação dos conceitos, teorias, princípios e métodos das ciências da vida, nas áreas da 
agricultura, silvicultura, medicina e disciplinas similares, e incluem os especialistas da Medicina Tradicional. 

33 Os profissionais de nível intermédio do ensino, ensinam várias matérias ao organizar actividades educativas para 
crianças de idade inferior ao ensino básico ou ensinam crianças e adolescentes portadores de deficiências motoras, 
sensoriais ou mentais ou com dificuldades de aprendizagem. 

34 Outros técnicos e profissionais de nível intermédio executam tarefas que exigem conhecimentos de assuntos 
comerciais e financeiros e ligados às alfândegas e a mercadorias em trânsito e investigam diversos tipos de delitos e 
procuram obter informações.  

41 Os empregados de escritório executam trabalhos de secretariado, dos serviços de contabilidade e financeiros, de 
aprovisionamento, de planeamento, dos transportes, de biblioteca e dos correios.  

42 Os empregados de receção, caixas, bilheteiros e similares tratam diretamente com os clientes acerca de operações 
de caixa e de outras informações e asseguram o serviço de centrais de telecomunicações.  
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51 O pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança assegura serviços de proteção e 
segurança, assistência em viagens, trabalhos domésticos, de restauração, cuidados pessoais ou de proteção contra 
incêndios e atos delituosos.  

52 Os manequins, vendedores e demonstradores posam como modelos de moda ou publicidade, apresentam e vendem 
artigos em estabelecimentos de venda por grosso ou a retalho e demonstram artigos a potenciais clientes.  

71 Trabalhadores qualificados da construção e similares, Compreende funções dos trabalhadores qualificados da 
construção das estruturas básicas e acabamentos da construção, pintores, limpadores de fachadas e similares. 

72 Trabalhadores qualificados da metalurgia, metalomecânica e similares. Compreende funções dos trabalhadores de 
chapas metálicas, preparadores e montadores de estruturas metálicas, moldadores de metal, soldadores, forjadores, 
serralheiros mecânicos e similares, mecânicos e reparadores de máquinas e de veículos.   

74 Trabalhadores qualificados em electricidade e em electrónica Compreende funções dos instaladores e reparadores 
de equipamento eléctrico, electrónico e de telecomunicações e de instalações eléctricas de serviço público e particular. 

91 Os trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio executam essencialmente tarefas respeitantes à 
prestação de serviços ou à venda de produtos na rua ou noutros lugares públicos, de porta em porta ou por telefone, à 
limpeza, manutenção ou vigilância de imóveis e bens, ao transporte e entrega de mensagens, bagagens ou mercadorias e à 
recolha do lixo e limpeza das ruas e outros lugares públicos. 

Fonte: resumo retirado da classificação nacional de profissões, 1994, Instituto Nacional de Estatística. 

Anexo 5 
 

Quadro IV - Grupos socioprofissionais nos serviços em Portugal 

Profissões Total 
597 

Mulheres 
365 

Homens 
232 

Quadros superiores da administração pública 
Diretores /as de empresas 
Diretores/as e gerentes de pequenas empresas 
Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharias 
Especialistas das ciências da vida e profissionais de saúde 
Docentes do ensino secundário e superior  
Outros/as especialistas das profissões intelectuais e científicas 
Técnicos/as de nível intermédio das ciências física, química, 
engenharia e similares 
Profissionais de nível intermédio das ciências da vida e saúde 
Profissionais de nível intermédio do ensino 
Outros/as técnicos/as e profissionais de nível intermédio 
Empregados/as de escritório 
Empregados de receção, atendimento telefónico e similares 
Pessoal dos serviços de proteção e segurança 
Manequins, vendedores/as e demonstradores/as 
Trabalhadores qualificados da construção e similares 
Trabalhadores qualificados da metalurgia, metalomecânica e 
similares   
Trabalhadores qualificados em eletricidade e eletrónica 
Trabalhadores/as não qualificados/as dos serviço e comércio 

Total 

0,3 
0,7 
6,8 
1,3 
1,2 
7,9 
5,1 

 
4,3 
1,8 
1,9 
5,6 
9,2 
3,4 
18,0 
9,7 
2,4 

 
2,0 
2,6 
15,8 

100% 

0,3 
0,3 
6,3 
0,6 
1,4 
8,5 
5,2 

 
0,0 
2,2 
2,8 
4,1 
9,6 
2,5 

23,7 
9,9 
0,0 

 
0,0 
1,1 

21,5 
100% 

0,0 
1,3 
7,7 
2,1 
0,9 
6,9 
4,7 

 
11,2 
1,3 
0,4 
7,7 
8,6 
4,7 
9,4 
9,4 
6,4 

 
5,2 
5,2 
6,9 

100% 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do 5º Inquérito Europeu sobre as Condições do Trabalho 
(EWCS) 
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Anexo 6 
 

Quadro V - Comparação contratual entre Portugal e os Serviços 

Portugal (1000) 
 

Setor dos serviços (597) 

 
Média de trabalho semanal - 39 horas 
 

 
Média de trabalho semanal - 39 horas 

Setores 
Público                   18% 
Privado                   78% 
Misto                        2% 
ONG                        1% 
Outros                      1% 

Setores 
Público                 27% 
Privado                 68% 
Misto                      3% 
ONG                      1% 
Outros                    1% 
 

Situação na profissão e Vínculo laboral 
Empregado por conta outrem                79% 
Por conta própria sem empregados       14% 
Por conta própria com empregados        3% 
Outros                                                  4% 

Situação na profissão e Vínculo laboral 
Empregado por conta outrem                 83% 
Por conta própria sem empregados        11% 
Por conta própria com empregados         3% 
Outros                                                   3% 
 

Tipo de contrato 
Efetivo                        71% 
A Termo                     16%            
Temporário                   2% 
Sem contrato              11% 

Tipo de contrato 
Efetivo                       71% 
A Termo                    18%            
Temporário                 2% 
Sem contrato              9% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do 5º Inquérito Europeu sobre as Condições do Trabalho 
(EWCS) 
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  Anexo 7  
Quadro VI – Síntese dos valores por variáveis/indicadores 
 

Geral Subsetores Profissões 

Questões Sim/Sempre Sim/Mais Não/Menos Sempre/Mais Menos/Nunca 
FLEXIBILIDADE E SEGURANÇA 

Q6 – Vínculo laboral 
1) Conta própria sem empregados 
2) Conta própria com empregados 
3) Empregado conta outrem 
4) Outro 

 
Q7 – Tipo de contrato 

1) Sem termo 
2) Com termo 
3) Temporário 
4) Estágio  
5) Sem contrato  

 
Q18 – Horário semanal 

 
AUTONOMIA 

Q39 - Como se estabelecem os horários? 
           Sem possibilidade de alteração 
           Entre vários fixos 
           Possibilidade de adaptar (flexibilidade) 
           Inteiramente determinado pelo próprio 
 
Q50 - Possibilidade de escolher ou modificar  

a) Ordem das tarefas 
b) Métodos de trabalho 
c) Cadência/velocidade do trabalho 

 
Q51 – Para cada afirmação escolher situação laboral  
            c) Consultado previamente à definição de objetivos 
            e) Opinião na escolha de colegas de trabalho 
            f) Fazer pausa quando deseja 
            o) Influenciar decisões importantes 

 
11% 
3% 

83% 
3% 

 
 

71% 
17.5% 
0.5% 
2% 
9% 

 
39 h 

 
 
 

77% 
3% 
7% 

13% 
 
 

70% 
75% 
73% 

 
 

23% (69%) 
17% (55%) 
30% (88%) 
22% (65%) 

 

 
Comércio - 49% 

H e R - 33% 
Comercio – 20% 
Outros S – 33% 

 
 

Comercio – 23% 
Educação – 20% 

Transportes – 44% 
Imobiliário – 67% 
Familiar – 31% 

 
Transportes- 58% 

 
 
 

Educação - 95% 
Transportes -10% 

Familiar – 28% 
Vários  

 
 

Finanças- 100% 
Finanças- 100% 
Finanças- 100% 

 
 

H e R – 33% 
Comércio – 27% 
Imobiliário – 39% 
Comércio - 34% 

 

 
Vários  
Vários  

Finanças -2% 
Vários  

 
 

Familiar – 1% 
Finanças – 0% 

Vários  
Vários  
Vários  

 
-- 
 
 
 

Familiar - 44% 
Vários  

Educação – 0% 
Ad. Pública -0% 

 
 

Transportes - 39% 
Imobiliária – 35% 
Imobiliária – 40% 

 
 

Familiar – 44% 
Familiar – 67% 

Saúde e SS. – 14% 
Familiar – 32% 

 

 
Gestores – 36% 
Gestores – 63% 

Serviços Pes. – 20% 
Não qualif. – 29% 

 
 

Serviços Pes. - 17% 
Serviços Pes. – 26% 
Serviços Pes. – 40% 

Vários  
Serviços Pes. – 30% 

 
Serviços Pes. - 16% 

 
 

 
Vários  

P. Intermédios – 9% 
Eng. Técnicos- 31% 

Gestores – 73% 
 
 

Gestores – 93% 
Altos func. - 100% 
Téc. Saúde - 100% 

 
 

Gestores - 64% 
Gestores – 67% 

Administrad. – 75% 
Gestores – 90% 

 

 
 
 

Vários  
 
 
 
 

Adm/Gestores -1% 
 

Vários  
 

 
--- 
 

 
 

Gestores – 23% 
 

Vários  
 
 
 

Atendi/ - 65% 
T. máquinas -58%  

Atendi/ - 65% 
 
 

Atendi/ - 40% 
Téc. Saúde – 64% 
Téc. Saúde – 36% 

Atendi/ - 40% 
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Q53 – O trabalho implica rotação de tarefas entre colegas? 
 
Q54 – Se sim, as tarefas requerem diferentes competências? 
      
Q55 – Quem decide a divisão de tarefas? 

a) A hierarquia 
b) Por quem faz a rotação de tarefas 

 
Q56 – Trabalha numa equipa com tarefas comuns e pode 
planear o trabalho? 
            Sim, sempre na mesma 
            Sim, em várias 
            Não trabalha nesse género de equipa 
 
Q57 – Nesse(s) género(s) de equipa os membros decidem 

a) Divisão de tarefas 
b) Quem chefia a equipa 
c) Horário de trabalho 

 
Q61 – Recebeu formação no último ano? 

a) Paga pelo empregador 
b) Paga pelo próprio 
c) No local de trabalho 

       
CONTEÚDO 

Q24 – f) Contacta directamente com clientes 
            g) Lida com clientes irritados 
 
 
Q45 – O trabalho implica:  

a) Velocidade de trabalho elevada  
b) Trabalhar com prazos rígidos 

 
Q49 – Habitualmente o trabalho implica: 

a) Cumprir normas de qualidade 
b) Auto avaliação ao trabalho 
c) Resolução sozinho de problemas imprevistos 

30% 
 

60% 
 
 
 

81% 
40% 

 
 
 

34% 
13% 
54% 

 
 

42% 
14% 
13% 

 
 

33% 
8% 

26% 
 

 
35% 
4% 

 
 
 

3% 
4% 

 
 

69% 
68% 
84% 

Saúde e SS – 49% 
 

Finanças – 100% 
 
 
 

Finanças – 100% 
Outros Serv. – 47% 

 
 
 

Saúde e SS – 41% 
Transportes – 24% 

Familiar – 100% 
 
 

Outros Serv. – 61% 
Transportes – 33% 

Finanças – 50% 
 
 

Finanças – 78% 
Educação – 13% 

Transportes – 42% 
 

 
Educação – 61% 
Transportes -13% 

 
 
 

Imobiliário – 4% 
Transportes – 13% 

 
 

Imobiliário – 81% 
Transportes- 84% 
Transportes – 97% 

Familiar -100% 
 

H e R – 60% 
 
 
 

H e R – 29% 
Ad Pública – 73% 

 
 
 

Familiar – 0% 
Familiar – 0% 

Transportes –38% 
 
 

Imobiliário – 71% 
Finanças – 100% 
Outros Serv –94% 

 
 

Familiar – 100% 
Familiar – 100% 
Familiar – 100% 

 
 

Familiar – 50% 
Familiar – 83% 

 
 
 

Familiar – 23% 
Familiar – 68% 

 
 

Familiar – 75% 
Familiar – 44% 
Outros S. - 24% 

Téc. Saúde – 82% 
 

Eng. Técnicos - 100% 
 
 
 

Vários  
Eng. Técnicos. -100% 

 
 
 

Prof. Saúde – 57% 
Administrad. – 50% 
Altos func. - 100% 

 
 

Artífices e O – 78% 
Téc. Saúde – 57% 
Outros Prof. – 38% 

 
 

Altos func. - 100% 
Administrad.- 50% 

C. Construção -47% 
 

 
Professores – 70% 
T. Maquinas – 17% 

 
 
 

T comércio -14% 
Eng Técnicos – 24% 

 
Administrad. /Altos 

funcionários – 100% 
Vários  
Vários  

Altos func. - 100% 
 

Atendi/ - 80% 
 
 
 

Administrad. 100% 
Vários  

 
 
 

Altos func. – 0.0% 
Vários  

Prof. Saúde – 14% 
 
 

Prof. Saúde – 83% 
Vários  
Vários  

 
 

N Qualificados 94% 
N Qualificados 99% 
N Qualificados 90% 

 
 

Técnicos Int. - 38% 
N qualificados 70% 

 
 
 

Prof. Saúde – 71% 
Atendimento 74% 

 
 

N qualificados 60% 
N qualificados 52% 
N qualificados 35% 
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d) Tarefas monótonas 
e) Tarefas complexa 
f) Aprender coisas novas 

 
Q51 – m) Envolvimento emocional no trabalho 
            n) Sente stresse no trabalho 
            p) Requer que não se mostrem sentimentos 
 
Q60 – Competências no trabalho 

1. Necessita de formação complementar 
2. As competências atuais correspondem às funções 
3. Tem competências para funções mais exigentes 

 
PERCEÇÃO DA QUALIDADE 

Q76 – Satisfação com as condições genéricas de trabalho 
 
Q77 - c) O trabalho oferece boas perspetivas de progressão 
           g) A organização motiva-me a dar o meu melhor 

57% 
50% 
65% 

 
30% (63%) 

 
16% (55%) 

 
 

10% 
 

62% 
28% 

 
 

16% (85%) 
 

8% (31%) 
 

21% (74%) 
 

Adm Publica – 67% 
Finanças – 80% 

Transportes – 97% 
 

Educação – 22% 
 

Finanças – 30% 
 
 

Finanças – 27% 
 

H e R – 76% 
Educação – 34% 

 
 

Transportes -36% 
 

Finanças – 27% 
 

H e R – 25% 

Transportes 65% 
Familiar – 80% 
Familiar – 80% 

 
Outros S. 34% 

 
Familiar -50% 

 
 

Familiar – 0% 
 

Educação – 49% 
Finanças – 18% 

 
 

Transportes -3% 
 

Familiar – 44% 
 

Educação – 4% 

Artífices – 88% 
Adm /Altos f. – 100% 
Eng., Físicos – 100% 

 
Altos func. – 50% 

 
Administrad. – 40% 

 
 

Artífices – 27% 
 

Altos func. – 100% 
Atendimento – 45% 

 
 
Adm e altos funcionários 

– 50% 
Altos func. – 50% 

 
Altos func. – 100% 

Professores – 62% 
N qualificados 77% 
N qualificados 76% 

 
T. Comércio – 50% 

 
Altos funci. – 50% 

 
 

Vários - 0% 
 

O. Profis. – 45% 
Altos func. – 0% 

 
 

Vários  
 

N qualificados 35% 
 

Prof. Saúde – 14% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do 5º Inquérito Europeu sobre as Condições do Trabalho (EWCS) 
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Anexo 8 
 

Quadro 8 – Resultados estatisticamente significativos da regressão logística 
 

FLEXIBILIDADE E SEGURANÇA 
 Q6 – Vínculo Laboral Q7 – Tipo de Contrato 
 Conta própria sem 

empregadosa 
Conta própria com 

empregadosa 
Empregado por conta 

de outréma Sem termob Com termob Temporáriob Estágiob 
Sem Contratob 

SEXO         
Masculino (ref=feminino)         

SUBSECTORES         
G Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 67,418*  37,782*      

H Hotels and Restaurants         
 Transport, storage and communication         
J Financial intermediation         
K Real estate activities         
L Public administration and defence; 
compulsory social security         

M Education         
N Health and social work         
O Other service activities         
P Activities of households(=ref)    - - - - - 

PROFISSÕES         
11 Legislators and senior officials         
12 Corporate managers         
13 General managers         
21 Physical, mathematical and engineering 
science professionals         

22 Life science and health professionals         
23 Teaching professionals         
24 Other professionals         
31 Physical and engineering science 
associate professionals   0,040*      

32 Life science and health associate 
professionals         
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33 Teaching associate professionals         
34 Other associate professionals         
41 Office clerks         
42 Customer services clerks         

51 Personal and protective services workers         

52 Models, salespersons and demonstrators         
91 Sales and services elementary 
occupations (=ref)    - - - - - 

Notas: (i) a categoria de referência está indicada por “ref” (ii) a a categoria de referência é “outro”; b a categoria de referência é ”outro”(iii)  *p < 0.05 

AUTONOMIA – PARTE 1 
 Q39 – Como se Estabelecem os Horários? Q50 – Possibilidade de Escolher/Modificar Q51 – Escolher Situação Laboral 

 
Sem 

possibilidade de 
alteraçãoa 

Entre 
vários 
fixosa 

Flexibilidadea 
Ordem 

das 
tarefasb 

Métodos de 
Trabalhob 

Cadência/Velocidade do 
Trabalhob 

Consultado previamente à 
definição de objectivosc 

Opinião na Escolha de 
Colegas de Trabalhoc 

Fazer Pausa Quando 
Desejac Influenciar Decisões 

Importantesc 

       S QS S QS S QS S QS 
SEXO               

Masculino (ref=feminino)       2,189*    0,324* 0,325* 2,119*  
SUBSECTORES               

G Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

  0,078*            

H Hotels and Restaurants 5,249*              
 Transport, storage and 
communication    9,651* 9,033*          
J Financial intermediation               
K Real estate activities 6,903*   9,014*  5,494*         
L Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

41,700*    7,273*          

M Education 13,119*              
N Health and social work 44,038*              
O Other service activities    5,796* 6,963*          
P Activities of households(=ref) - - - - - - - - - - - - - - 

PROFISSÕES               
11 Legislators and senior 
officials               
12 Corporate managers               
13 General managers 0,041*   0,230* 0,122* 0,164*   82,689*    140,912* 53,350* 
21 Physical, mathematical and 
engineering science 
professionals 

              

22 Life science and health 
professionals               
23 Teaching professionals     0,121*   68,529*  15,016*  0,081* 14,166* 11,213* 
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24 Other professionals       8,222* 30,147* 10,515*    17,959* 15,620* 
31 Physical and engineering 
science associate professionals 0,184*      14,112* 37,514* 137,320* 15,989*   96,047* 169,977* 
32 Life science and health 
associate professionals         12,510*      
33 Teaching associate 
professionals    4,936*           
34 Other associate 
professionals       6,647* 26,373* 105,677* 30,930*   10,972* 7,210* 
41 Office clerks        8,065*      4,409* 
42 Customer services clerks    8,828* 4,691* 7,981*     0,013*    
51 Personal and protective 
services workers    3,363*  2,195*  8,283*       
52 Models, salespersons and 
demonstrators        8,168* 10,909* 9,910*     
71 Extraction and building 
trades workers        17,784* 28,652* 15,939*     
72 Metal, machinery and related 
trades workers               
74 Other craft and related 
trades workers               
91 Sales and services 
elementary occupations (=ref) - - - - - - - - - - - - - - 

a A categoria de referência é “Inteiramente determinado pelo próprio”; b A categoria de referência é “Não”. c A Categoria de referência é “Nunca”. S-sempre; QS-quase sempre. 

AUTONOMIA – PARTE 2 
 Q53 – O 

Trabalho 
Implica Rotação 

de Tarefas 
Entre Colegas 

Q54 – Se sim as 
tarefas requerem 

diferentes 
competências? 

Q55 – Quem decide a 
divisão de tarefas? 

Q56 – Trabalha numa equipa 
com tarefas comuns/pode 

planear o trabalho? 
Q57 – Nesses géneros de equipas os membros 

decidem Q61 – Recebeu formação no último ano? 

 
  Hierarquiaa 

Por quem faz 
a rotação de 

tarefasa 
Sempre na 

mesmab Em váriasb Divisão de 
Tarefasc 

Quem chefia a 
equipac 

Horário de 
Trabalhoc 

Paga pelo 
empregadorc 

Paga pelo 
próprioc 

No local de 
trabalhoc 

           
SEXO           

Masculino (ref=feminino)          0,440*  0,590* 
SUBSECTORES             

G Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

            

H Hotels and Restaurants        0,016*     
 Transport, storage and 
communication             
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J Financial intermediation             
K Real estate activities             
L Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

            

M Education  7,067*           
N Health and social work             
O Other service activities             
P Activities of 
households(=ref) - - - - - - - - - - - - 

PROFISSÕES             
11 Legislators and senior 
officials             

12 Corporate managers           0,020*  
13 General managers             
21 Physical, mathematical 
and engineering science 
professionals 

            

22 Life science and health 
professionals             

23 Teaching professionals          0,064* 0,060*  
24 Other professionals  0,042*   4,028* 4,858*   0,038* 0,081* 0,043* 0,235* 
31 Physical and engineering 
science associate 
professionals 

    7,956* 11,118* 0,123*    0,049* 0,315* 

32 Life science and health 
associate professionals 0,067*   0,092*      0,126*  0,166* 
33 Teaching associate 
professionals          0,062*   
34 Other associate 
professionals     4,017* 4,061*    0,151* 0,038*  

41 Office clerks  0,093*        0,254*   
42 Customer services clerks          0,072*  0,172* 
51 Personal and protective 
services workers 0,272*    2,557*     0,255*  0,298* 
52 Models, salespersons 
and demonstrators          0,131*  0,185* 
71 Extraction and building 
trades workers      7,027*      0,205* 
72 Metal, machinery and 
related trades workers             
74 Other craft and related 
trades workers       0,066*    0,042* 0,234* 
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91 Sales and services 
elementary occupations 
(=ref) 

- - - - - - - - - - - - 

a A categoria de referência é “Não”; b A categoria de referência é “Não Trabalha Nesse género de equipa”; c A categoria de referência é “Não”. 

CONTEÚDO – PARTE 1 
 Q24 Q45 – O Trabalho Implica Q49 – Habitualmente o trabalho implica 
 

Contacta Directamente 
com Clientesa Lida Com Clientes Irritadosa Velocidade de trabalho elevadaa Trabalhar com prazos 

rígidosa 

Cumprir 
normas de 
qualidadeb 

Auto-
avaliaçãob 

Resolução 
sozinho de 
problemas 

imprevistosb 

Tarefas 
monótonasb 

Tarefas 
complexasb 

Aprender 
coisas 
novasv 

 Sempre Quase 
Sempre Sempre Quase Sempre Sempre Quase Sempre Sempre Quase 

Sempre       

SEXO               
Masculino (ref=feminino)         0,614*    0,590* 0,537* 

SUBSECTORES               
G Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 18,533*              
H Hotels and Restaurants         0,302*      
 Transport, storage and 
communication               
J Financial intermediation               
K Real estate activities         0,205*      
L Public administration and defence; 
compulsory social security               
M Education 12,597*              
N Health and social work               
O Other service activities               
P Activities of households(=ref)               

PROFISSÕES               
11 Legislators and senior officials               
12 Corporate managers               
13 General managers 40,865* 53,108*       0,353* 0,212* 0,032*  0,393* 0,300* 
21 Physical, mathematical and 
engineering science professionals             0,124*  
22 Life science and health 
professionals    58,385*    36,657*       

23 Teaching professionals 24,070* 18,487*        0,137*  7,664* 0,133* 0,018* 
24 Other professionals 4,080*  18,293*   6,568* 18,259* 9,621*  0,141* 0,165*  0,190* 0,045* 
31 Physical and engineering science 
associate professionals     121,090* 28,184*  10,131* 0,277* 0,116*   0,075* 0,133* 
32 Life science and health associate 
professionals  15,232*      59,835* 0,467*     0,099* 
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33 Teaching associate professionals            5,503*  0,084* 
34 Other associate professionals   65,643*  25,386* 8,290*  25,206* 0,175* 0,158*   0,155* 0,014* 
41 Office clerks         0,434* 0,399* 0,213*  0,404* 0,099* 
42 Customer services clerks   35,443*      0,136*     0,115* 
51 Personal and protective services 
workers 5,225* 7,735* 9,195*      0,231* 0,472*   0,322* 0,135* 
52 Models, salespersons and 
demonstrators 13,381* 11,572* 155,795*      0,287*  0,230*   0,204* 
71 Extraction and building trades 
workers   22,584* 16,282* 41,568*  14,444* 58,853* 0,045*    0,114* 0,161* 
72 Metal, machinery and related 
trades workers   1067,562*          0,083* 0,169* 
74 Other craft and related trades 
workers         0,169*    0,164*  
91 Sales and services elementary 
occupations (=ref) - - - - - - - - - - - - - - 

Legenda: Categorias de referência: a “nunca” e b “não”.  

CONTEÚDO – PARTE 2 
 Q51 Q60 – Competências no trabalho 
 

Envolvimento emocional no trabalho Sente stresse no trabalho Requer que não se mostrem 
sentimentos 

Necessita de formação 
complementar 

As correspondências 
actuais correspondem às 

funções 
 Sempre Quase Sempre Sempre Quase Sempre Sempre Quase Sempre   

SEXO         
Masculino (ref=feminino) 0,520*      0,394*  

SUBSECTORES         
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles    19,712*     
H Hotels and Restaurants         
 Transport, storage and communication     9,669* 20,539*   
J Financial intermediation         
K Real estate activities         
L Public administration and defence; compulsory social 
security         
M Education         
N Health and social work         
O Other service activities         
P Activities of households(=ref)  - - - - - - - 

PROFISSÕES         
11 Legislators and senior officials         
12 Corporate managers         
13 General managers 12,114*        
21 Physical, mathematical and engineering science 
professionals         
22 Life science and health professionals         
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23 Teaching professionals       29,717*  
24 Other professionals 8,945*    3,779*  9,048*  
31 Physical and engineering science associate professionals 5,585*      52,553*  
32 Life science and health associate professionals       31,207*  
33 Teaching associate professionals         
34 Other associate professionals 8,657*       0,353* 
41 Office clerks     0,208*    
42 Customer services clerks         
51 Personal and protective services workers  3,615*     14,740*  
52 Models, salespersons and demonstrators         
71 Extraction and building trades workers         
72 Metal, machinery and related trades workers 30,229*        
74 Other craft and related trades workers       64,450*  
91 Sales and services elementary occupations (=ref)  - - - - - -  

Legenda: Categorias de referência: a “nunca” e b “não”.  

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE 
 Q76 – Satisfação Com as Condições Genéricas de 

Trabalho 
Q77c – O Trabalho Oferece Boas Perspectivas de 

Progressão Q77g – A Organização Motiva-me a Dar O Meu Melhor 

SEXO Muito Satisfeitoa Satisfeitoa Discordo Plenamenteb Discordob Discordo Plenamenteb Discordob 

Masculino (ref=feminino)       
SUBSECTORES       

G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 
and motorcycles 2,911E-8* 4,817E-8*     

H Hotels and Restaurants 9,379E-8* 1,532E-7*     
 Transport, storage and communication 1,589E-8* 5,483E-9*     
J Financial intermediation       
K Real estate activities 1,004E-7* 1,250E-7*     
L Public administration and defence; compulsory 
social security 1,812E-7* 1,292E-7*     

M Education       
N Health and social work 3,096E-7* 2,288E-7*     
O Other service activities 1,053E-7* 1,207E-7*     
P Activities of households(=ref) - - - - - - 

PROFISSÕES       
11 Legislators and senior officials       
12 Corporate managers       
13 General managers       
21 Physical, mathematical and engineering science       
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professionals 
22 Life science and health professionals 8,891E6* 2,245E6*     
23 Teaching professionals       
24 Other professionals       
31 Physical and engineering science associate 
professionals       
32 Life science and health associate professionals       
33 Teaching associate professionals       
34 Other associate professionals      9,408* 
41 Office clerks       
42 Customer services clerks       
51 Personal and protective services workers       
52 Models, salespersons and demonstrators       
71 Extraction and building trades workers       
72 Metal, machinery and related trades workers       
74 Other craft and related trades workers       
91 Sales and services elementary occupations (=ref) - - - - - - 

Notes: (i) a categoria de referência está indicada por “ref” (ii) a a categoria de referência é “nada satisfeito”; b a categoria de referência é ”concordo plenamente”(iii)  *p < 0.0 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do 5º Inquérito Europeu sobre as Condições do Trabalho (EWCS) 
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