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RESUMO 

No âmbito da gestão de recursos humanos, a análise da satisfação no trabalho considera-se 

de grande relevância, uma vez que esta variável influencia o desempenho dos trabalhadores, a 

sua produtividade e, consequentemente o sucesso organizacional. Este estudo teve como 

objetivos conhecer o nível de satisfação no trabalho dos funcionários das diferentes categorias 

profissionais da Câmara Municipal X; verificar se as varáveis socio-profissionais, 

nomeadamente, a idade, o sexo, o tempo de serviço, a categoria profissional, as habilitações 

académicas e o tipo de vínculo que têm com a autarquia estão relacionadas com a satisfação no 

trabalho e analisar até que ponto as diferentes dimensões da satisfação influenci-am o trabalho 

dos funcionários da Câmara Municipal X. Da análise dos dados conclui-se que existem 

diferenças ao nível da satisfação total no trabalho entre as diferentes categorias profissionais, 

sendo a categoria de encarregado operacional a que apresenta uma média de satisfação total no 

trabalho mais elevada e as categorias de assistente operacional, técnico superior e assistente 

técnico as que apresentam valores médios de satisfação no trabalho mais baixos. Por outro lado, e 

de uma forma geral, os funcionários ma-nifestam uma grande satisfação ao nível da dimensão 

liderança e uma maior insatisfação ao nível da dimensão dos fatores pessoais.  

 

Palavras chave: Satisfação total no trabalho, câmara municipal X 
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INTRODUÇÃO 

 

A satisfação no trabalho começou a reunir o interesse de teóricos, investigadores e gestores 

a partir do momento em que a teoria de Taylor foi colocada em causa e o conceito homo 

economicus foi substituído pelo conceito de homo social. O trabalhador passa a ser visto no seu 

todo e não é, apenas e só, reduzido a um comportamento simples e mecânico, sendo o mesmo 

guiado por um sistema social, portador de necessidades de segurança, afeto, aprovação social, 

prestígio e auto-realização. A partir deste marco, a satisfação no trabalho começa a ser uma das 

grandes temáticas de estudo, para muitos investigadores. 

No âmbito da gestão de recursos humanos, considera-se de grande relevância uma análise 

centrada na satisfação no trabalho por parte das pessoas, porque esta variável, explícita ou 

implicitamente, é cada vez mais associada ao desempenho dos trabalhadores e, 

consequentemente, à produtividade de uma determinada empresa. 

Atualmente, gerir as organizações implica também negociar necessidades, objetivos e 

perspetivas dos trabalhadores e organização, com vista a uma maior rentabilidade, produtividade 

e a uma maior satisfação por parte do trabalhador. A gestão de recursos humanos constitui um 

poderoso fator para o crescimento e para o desenvolvimento organizacional, tendo em conta que 

as pessoas são a alma das organizações.  

Pretende-se, estudar o grau de satisfação dos trabalhadores da Câmara Municipal de X, 

procurando responder à seguinte pergunta: “Até que ponto as diferentes dimensões da satisfação 

influenciam o trabalho dos funcionários da Câmara Municipal de X?”. 

 

Satisfação no trabalho e insatisfação no trabalho 

A satisfação no trabalho começou a congregar o interesse dos vários teóricos, 

investigadores e gestores de organizações a partir do momento em que o modelo taylorista da 

organização do trabalho foi colocado em causa e se valorizou o fator humano na organização. 

A partir de então a satisfação no trabalho começou a ser uma das variáveis do 

comportamento organizacional mais estudada, por vezes, como variável dependente, outras como 

variável independente, uma vez que existem três razões plausíveis para justificar a sua 

pertinência e importância: o presumível impacto da satisfação na produtividade; a importância 

perante a sociedade da satisfação na qualidade de vida no trabalho e a facilidade de medida, isto 

é, a variável satisfação pode ser medida de forma muito simples e relacionada, direta ou 

indiretamente, com a grande maioria das variáveis organizacionais (motivação, stress, descrição 

de funções, absentismo, saúde mental, entre outras). 
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Antes de mais parece-nos pertinente definir o conceito trabalho. De acordo com Reis 

(1989), citado por Gonçalves (1995:140), o conceito trabalho vem da palavra latina “tripalium”, 

sendo um termo que evoca o incómodo e a tortura, ou seja, trabalhar consistia em torturar alguém 

através do tripalium; este construto sofreu alterações derivadas à própria evolução 

socioeconómica e cultural.  

De acordo com vários estudos, e após a junção de várias definições e estudos, nos últimos 

anos, o trabalho começa a ser visto não somente como uma obrigação social e/ou como uma 

necessidade económica, mas segundo uma perspetiva de trabalho: “ (...) como espaço e 

oportunidade de expressão e de realização pessoal, num contexto de crescente autonomia e 

independência” (Seco, 2000:57). 

 

Relativamente à satisfação no trabalho, na literatura podemos encontrar várias definições 

deste conceito, tratando-se de uma definição complexa proveniente do seu grau de ambiguidade 

que a mesma suporta. 

Assim, Thierry & Koopman-Iwema (1984) definem satisfação como o grau de bem-estar 

vivido no trabalho ou na situação de trabalho. Locke (1976:10) define satisfação no trabalho 

como “um estado emocional positivo ou de prazer, resultante da avaliação do trabalho ou das 

experiências proporcionadas pelo trabalho”.  Brief (1998:86) define este construto como “um 

estado emocional expresso através da avaliação afeciva e/ou cognitiva de uma experiência de 

trabalho, com algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade”. George & Jones (1999:74) 

definem satisfação no trabalho, como “o conjunto de sentimentos e crenças das pessoas sobre o 

seu atual trabalho. Os graus ou níveis de satisfação das pessoas sobre o seu trabalho podem ir da 

satisfação extrema à insatisfação extrema.” 

Lawler (1975), citado por Ramos (2003:21), explicita que a insatisfação poderá não ter 

sempre um caráter negativo; pelo contrário, ela poderá dar origem a determinados 

comportamentos criativos, originando, assim, mudanças construtivas no seio das organizações.  

Tendo em atenção os conceitos recolhidos constatamos que a satisfação profissional tem 

uma faceta afetiva e outra cognitiva, traduzindo igualmente uma componente mais pessoal e 

outra mais social. Este conceito apresenta-se, sem dúvida, como um conceito muito complexo e 

subjetivo, pois enquanto alguém pode sentir-se satisfeito em determinada situação, outro poderá 

sentir-se insatisfeito. 
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Satisfação/insatisfação profissional – Teorias explicativas 

As teorias explicativas, que de seguida apresentamos, pretendem contextualizar e 

evidenciar as principais caraterísticas da evolução do conceito de satisfação/insatisfação 

profissional. 

Locke, em 1976, referenciado por Ramos, em 2003, numa tentativa de explicação da 

satisfação profissional, distingue duas etapas que atribui às seguintes escolas: 

A) Escola psico-económica remonta a Taylor no ano de 1912. Taylor apercebeu-se de um 

conjunto de contradições e de efeitos negativos no funcionamento interno das organizações, pelo 

que pretender estudar e acelerar o processo produtivo, ou seja, produzir mais em menos tempo, e 

com qualidade. Para a rentabilidade das empresas, o princípio polarizado à volta do  “homem 

certo no lugar certo” é nuclear para otimizar as margens de lucro a partir de eficiência máxima da 

produtividade e a diminuição dos custos de vida – quem possui aptidões para executar 

determinadas tarefas específicas, deve ser integrado no seu esquema de organização racional do 

trabalho; quem não possui, deverá ser excluído ou transferido para outro cargo.  

A eficiência da seleção científica do trabalho estava em consonância com o sistema de 

recompensas salariai; contudo, o salário segundo o tempo de trabalho revelava-se incongruente, 

porque não correspondia ao trabalho e esforço que cada trabalhador desenvolvia; em 

contrapartida, o salário à peça, acrescido em alguns casos de prémio de produção, correspondia 

com maior justiça e razoabilidade ao esforço e trabalho realizado. 

Resumindo, o modelo defendido por Taylor presumia que os trabalhadores eram motivados 

por incentivos financeiros, pelo que para implementar novas técnicas que resultassem em ganhos 

de produtividade, um ligeiro aumento de salário seria suficiente para que os trabalhadores 

aceitassem modificar a sua forma de trabalhar. 

B) Escola psicossociológica remonta aos trabalhos de Elton Mayo em Hawthorne, no ano 

de 1933. No momento em que novos problemas sociais, humanos e políticos emergem, 

decorrentes da civilização industrial, surge a escola de Relações Humanas. Os pressupostos 

defendidos por Taylor, na forma que circunscreveu o comportamento dos operários a uma função 

mecanicista na execução de tarefas e ao delimitar a sua exigência de recompensas aos escritos 

limites de homo economicus, foi suprido pelo conceito de homo social, em que o trabalhador é 

visto no seu todo, e não reduzido a um comportamento simples e mecânico, sendo o mesmo 

guiado por um sistema social, portador de necessidades de segurança, afeto, aprovação social, 

prestígio e auto-realização.  

Neste contexto, as empresas industriais têm duas funções cruciais: função económica, que 

decorre da organização técnica (instalações, máquinas, equipamentos, materiais, matérias primas) 

e tem por finalidade produzir bens e serviços; função social (relação entre empregados, divisão 
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do trabalho, cooperação nos grupos e nas empresas), que decorre da organização humana e que 

tem por finalidade distribuir satisfação entre os indivíduos que são membros da empresa.  

Concluindo, podemos afirmar que experiência de Hawthorne demonstrou que a 

interdependência entre o subsistema técnico e humano é fundamental para a eficiência das 

organizações: pela primeira vez, o fator humano foi considerado objeto de estudo e elemento 

crucial para a satisfação no trabalho, em oposição aos pressupostos economicistas defendidos por 

Taylor. 

C) Escola de desenvolvimento, que nasceu em 1959 com o estudo de Herzberg, Mausner e 

Snyderman. Estes autores procuraram compreender as pessoas na situação de trabalho, isto é, 

conhecer os fatores de satisfação ou motivadores e os fatores de insatisfação - “Teoria dos dois 

fatores”. Assim, fatores como crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, natureza do 

trabalho, reconhecimento e realização, aparecem relacionados com satisfação no trabalho e vistos 

como intrínsecos. Quando insatisfeitos, os indivíduos tendiam a atribuir a causa a fatores 

extrínsecos, como, política da organização, estilo de chefia, relacionamento com o superior, 

condições de trabalho, salário, relações interpessoais. 

Segundo esta teoria, as pessoas têm dois conjuntos de necessidades – intrínsecas (ligadas 

ao próprio trabalho) e extrínsecas – sendo que estas últimas não produzem satisfação, mas, 

apenas ajudam a evitar o descontentamento. Este autor concluiu que, eram mais as necessidades 

intrínsecas do trabalho que conduziam ao aumento da satisfação e que as necessidades 

extrínsecas, quando não gratificadas, resultavam em atitudes negativas e insatisfação na 

atividade. 

Já Maslow tinha defendido, em 1954, que a satisfação de uma pessoa é determinada pela 

realização de cinco níveis de necessidades: necessidades fisiológicas (ar, alimento, água, sexo), 

necessidade de segurança (implicam a auto-preservação através de evitamento, da ameaça, do 

perigo e da privação), necessidades sociais (desejo de associação, de pertença, de amizade, de 

aceitação), necessidades de auto-estima (autoconfiança, reconhecimento, apreciação, estatuto, 

atenção) e necessidades de auto–realização (implicam competência, concretização do potencial 

individual, crescimento). 

 

Face ao exposto anteriormente, verificamos que a satisfação/insatisfação no trabalho tem 

sido objeto de estudo para muitos autores ao logo dos tempos; mas a preocupação atualmente 

expressa na literatura começa a ser direcionada para a organização de estratégias que possam 

prevenir o stress, a exaustão e a insatisfação, quer a nível individual, quer organizacional. 
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Fatores intervenientes da satisfação/insatisfação profissional 

Vários são os fatores que podem determinar a satisfação e insatisfação profissional.  

De entre estes fatores que provocam satisfação profissional, podemos salientar o 

crescimento, o desenvolvimento, a responsabilidade, a natureza do trabalho, o reconhecimento e 

a realização - estes fatores são vistos como intrínsecos à profissão e são os verdadeiros 

motivadores da base da satisfação profissional. Quanto a fatores de insatisfação profissional, os 

trabalhadores tendiam a atribuir as causas a fatores extrínsecos como política da organização, 

estilo de chefia, relacionamento com o superior, condições de trabalho, salário, relações 

interpessoais, entre outros.  

Segundo Ripon (1987), citado por Ramos, em 2003, a satisfação profissional é o estado 

emocional que resulta da consonância entre o que o individuo espera do seu trabalho e o que dele 

pode retirar. A insatisfação e a satisfação são os resultados possíveis do encontro entre o homem 

e os seus comportamentos, por um lado, e, por outro, as situações profissionais e aquelas que ele 

procura.  

 

Câmara Municipal de X 

Iremos fazer uma breve caraterização/descrição, não referindo qual é o município por uma 

questão de ética, pelo que será designada por Câmara Municipal de X. 

- Número total de efetivos segundo a modalidade de vinculação: dos 217 trabalhadores, 

verifica-se que 68,2% (148) tem Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, encontrando-se em Regime de comissão de serviço 2,3 % (5), 29,50 % 

encontram-se em Regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 

(64). 

- Carreira/cargo e vinculação: dos 217 efetivos, 148 estavam com contrato termo 

indeterminado (68,20%), seguindo de 64 trabalhadores com contrato por termo resolutivo certo 

(29,50%) e 5 trabalhadores por comissão de serviço. Ao nível da distribuição dos efetivos 

segundo a categoria/cargo, o grupo profissional com maior peso no conjunto dos efetivos do 

município, é o grupo de assistente operacional, que representando mais de metade (70,51%) dos 

trabalhadores ao serviço no município. 

- Género e idade: verifica-se que há um equilíbrio quanto ao género (108 homens e 109 

mulheres); em relação ao grupo etário, a maioria dos trabalhadores situa-se entre os 35 e os 54 

anos, sendo a média de 41,20 anos. 

- Habilitações literárias: o panorama no município revela-se pouco favorável, uma vez que 

a habilitação literária predominante é o 1.º Ciclo do ensino básico (antiga 4.ª classe) com uma 
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percentagem de 55,76% (121), seguindo-se o ensino secundário com 28,11% (61) e, por último, 

o grau de Licenciatura com 16,13% (35). 

- Antiguidade. o nível médio de antiguidade do género masculino é de 15,56 anos e do 

género feminino é de 10,63anos. Destaca-se a admissão nos últimos 5 anos: 71 no total, dos quais 

48 são mulheres que se fica a dever, essencialmente, à admissão de trabalhadoras para prestar 

serviço nas escolas e jardins-de-infância do Município.  

- Movimentação de pessoal: a movimentação de trabalhadores ficou apenas a dever-se aos 

procedimentos concursais com grande incidência na categoria de Assistente operacional (43) dos 

quais 39 foram admissões para as escolas [15 CTFP por tempo indeterminado e 24 CTFP a termo 

resolutivo certo por tempo parcial (3 horas).].  

- Saídas de trabalhadores: a saída de trabalhadores verificou-se na categoria de assistente 

operacional e, essencialmente, por caducidade (50) ou seja, contratos que atingiram os limites 

legais 3 anos ou 2 renovações. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Objetivos de estudo 

O objetivo geral do presente trabalho é conhecer o grau de satisfação dos trabalhadores 

num município – no caso da Câmara Municipal de X. Assim, procuramos responder à questão 

“Até que ponto as diferentes dimensões da satisfação influenciam o trabalho dos funcionários da 

Câmara Municipal de X?” 

Como objetivos específicos, temos: conhecer o nível de satisfação no trabalho dos 

funcionários das diferentes categorias profissionais da Câmara Municipal de X; verificar se 

variáveis sócio–profissionais, como sejam a idade, o sexo, o tempo de serviço, a categoria 

profissional, as habilitações académicas e o tipo de vínculo estão relacionadas com a satisfação 

no trabalho. 

 

Amostra 

Duzentos e dezassete questionários foram distribuídos, dos quais 91 foram preenchidos. 

Passaremos a uma breve descrição da nossa amostra: 

- Distribuição dos trabalhadores por categoria profissional: a maior percentagem dos 

inquiridos é assistente operacional (52,7%), a que se segue o assistente técnico (26,4%), o técnico 

superior (16,5%), o encarregado operacional (3,3%) e, por fim, o coordenador técnico (1,1%). 
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- Idade: a maior percentagem de respostas encontra-se no grupo dos 30-50 anos (75,8%), 

seguindo-se o grupo dos superior a 50 anos (19,8%) e, por último, o grupo dos inferior a 30 anos 

(4,4%). 

- Habilitações académicas: o grupo com maior percentagem é o grupo do 5.º ano ao 11.º 

ano com 34,1%, segue-se o grupo com 12.º ano com 30,8%, o grupo com 

Bacharelato/Licenciatura com 22,0% e o grupo até 4.ª classe com 11,0%, por fim o grupo do 

Mestrado ou Doutoramento com 2,2%. 

- Número de anos de serviço na Câmara Municipal de X: o grupo com maior percentagem 

é o com mais de 10 anos com 48,4%, segue-se o grupo mais de 5 anos e até 10 anos inclusive 

com 25,3%, depois o mais de 3 anos até 5 anos com 12,1%, segue-se mais de 1 ano até 3 anos 

com 11,00%, por fim o até 1 ano, inclusive com 3,3%. 

- Vínculo profissional: a maioria dos profissionais estão vinculados ao Contrato por termo 

indeterminado (80,2%), os restantes encontram-se distribuídos de forma semelhante pelos 

Contratos a termo determinado (17,6%) e, por fim, por outro tipo de contrato (2,2%). 

- Eventuais mudanças de serviço: a maioria dos trabalhadores ainda não efetuou qualquer 

mudança (78,02%), sendo que apenas 19,78% já a realizaram. 

- Categoria profissional em função da eventual mudança de unidade orgânica dentro da 

Câmara Municipal de X: no caso da não mudança, a grande maioria dos sujeitos está na categoria 

de assistente operacional (52,8%), seguindo-se a categoria de assistente técnico (25,8%), de 

técnico superior (16,9%), de encarregado operacional (3,4%) e, por fim, a categoria de 

coordenador técnico (1,1%). 

No caso dos que efetuaram mudança de unidade, temos um maior número correspondente à 

categoria de assistente técnico (38,9%), seguido da categoria assistente operacional (33,3%) e, 

por último, temos a categoria de encarregado operacional com 5,6%. No que diz respeito às 

razões dessa mudança, temos que a maioria não respondeu (77,53%), seguida da resposta “ 

Reestruturação/reorganização da organização” (5=10,11%), 62% por “outros motivos”, 4,49% 

por “requalificação” e, por fim, 2,25% por “ pedido pessoal”. 

 

Instrumento de recolha de dados 

Com o intuito de estudar o grau de satisfação dos trabalhadores da Câmara Municipal X, 

adotou-se um questionário desenvolvido pela Mestre Catarina Isabel Neto Façanha (2009), em 

contexto de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, no Instituto Superior Miguel Torga. 

Este questionário divide-se em duas partes: a primeira parte tem em vista a caraterização 

sócio-demográfica da amostra; a segunda parte pretende identificar até que ponto as diferentes 

dimensões da satisfação influenciam no trabalho dos funcionários da Câmara Municipal de X e é 
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composta por questões de opinião sobre o tema em estudo. Existem, ainda, itens descritos pela 

positiva e itens que são descritos pela negativa e que estão assinalados com o respetivo símbolo 

�. Todos os itens são avaliados numa escala de Likert de 1 a 5, em que: 1 – Totalmente satisfeito; 

2- Muito satisfeito; 3 – Satisfeito; 4 – Pouco satisfeito; 5 – Totalmente insatisfeito, que 

corresponde à opinião de cada um dos inquiridos; contudo, foi ainda acrescentado um ponto para 

itens que não se aplicassem a alguns critérios de resposta do inquirido que se designou por 6 – 

Não se aplica.  

 

Este questionário pode ser divido em 9 dimensões, que passamos a descrever:  

Espaço físico (foi medida através de um conjunto de 12 afirmações na forma positiva, 

relativamente às quais é solicitado ao trabalhador que emita o seu grau de satisfação ou 

insatisfação) – equipamento/mobiliário, luminosidade, caraterísticas e condições das ferramentas, 

nível de ruído, caraterísticas e condições do equipamento de proteção individual, caraterísticas e 

condições do equipamento informático, equipamento disponível para o desempenho de funções, 

condições do seu local de trabalho, distribuição dos espaços pelas diferentes Divisões, 

distribuição e organização dos espaços dentro da sua Divisão, condições de trabalho da sua 

Instituição e espaço físico. 

Tarefa (foi medida através de um conjunto de 12 afirmações, 10 na forma positiva e 2 na 

forma negativa, sendo solicitado ao trabalhador que indique o seu grau de satisfação e 

insatisfação, utilizando uma escala de 6 pontos) – grau de organização das suas tarefas, variedade 

das tarefas, identificação com as tarefas, grau de planeamento das suas tarefas, carga física que o 

seu trabalho impõe, meios que possui para desempenho das suas tarefas, stress que o seu trabalho 

impõe, grau de adequação das suas tarefas à sua categoria profissional, grau de adequação das 

suas tarefas ao número de horas de trabalho que realiza, desempenho de tarefas diferentes dentro 

da sua categoria profissional, desempenho de tarefas diferentes fora da sua categoria profissional 

e tarefas que desempenha. 

Remunerações (foi medida através de um conjunto de 9 afirmações na forma positiva, 

sendo solicitado ao trabalhador que indique o seu grau de satisfação e insatisfação, utilizando 

uma escala de 6 pontos) – responsabilidade, funções, número de horas de trabalho, categoria 

profissional, progressão na carreira, justiça do seu salário, se o seu salário pudesse ter uma parte 

variável em função do seu desempenho sentia-se... e quanto ao seu salário sente – se... 

Responsabilidade (foi medida através de um conjunto de 11 afirmações, 10 na forma 

positiva e 1 na forma negativa, sendo solicitado ao trabalhador que indique o seu grau de 

satisfação e insatisfação, utilizando uma escala de 6 pontos) – não saber com exatidão que tarefas 

vai realizar, planeamento das atividades, relação entre a sua responsabilidade e a sua categoria 

profissional, lealdade para com a sua Instituição, criatividade dos elementos da sua equipa, 
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qualidade do trabalho que realiza, sugestões de melhoria, rentabilidade da equipa, eficiência da 

sua equipa, eficácia da sua equipa e responsabilidade que tem na sua Instituição. 

- Reconhecimento (foi medida através de um conjunto de 11 afirmações, 9 na forma 

positiva e 2 na forma negativa, sendo solicitado ao trabalhador que indique o seu grau de 

satisfação e insatisfação, utilizando uma escala de 6 pontos) – reforço positivo de uma chefia, 

reforço positivo de um colega, sua chefia não lhe dá feedback positivo, os seus colegas não lhe 

dão feedback positivo, função do reconhecimento pelo grau de execução das suas tarefas, 

reconhecimento pelo seu trabalho, vínculo profissional, segurança que o seu vínculo profissional 

lhe confere, reconhecimento das suas chefias, respeito ao reconhecimento dos seus colegas e 

reconhecimento que sente na sua Instituição. 

- Fatores pessoais (foi medida através de um conjunto de 10 afirmações, 8 na forma 

positiva e 2 na forma negativa, sendo solicitado ao trabalhador que indique o seu grau de 

satisfação e insatisfação, utilizando uma escala de 6 pontos) – grau de assiduidade, grau de 

pontualidade, expressar a sua opinião perante as suas chefias, formação profissional que lhe 

propõem, formação profissional que possui, forma de lidar com os seus erros, fazer parte da sua 

equipa, fazer parte da sua Instituição, pertencer a outra equipa de trabalho e pudesse ter uma 

mudança de funções dentro da sua equipa de trabalho. 

- Relação com os colegas (foi medida através de um conjunto de 12 afirmações na forma 

positiva, sendo solicitado ao trabalhador que indique o seu grau de satisfação e insatisfação, 

utilizando uma escala de 6 pontos) – espírito de equipa da sua equipa, clima de trabalho da sua 

equipa, comunicação com os colegas da sua Divisão, comunicação com os colegas de outras 

Divisões, cooperação entre elementos de diferentes equipas, ajuda mútua na sua equipa, grau de 

diálogo com os seus colegas, passagem de informação na sua equipa, conflitos com os seus 

colegas, grau de resposta aos desafios que são colocados à sua equipa, forma como a sua opinião 

é tida em conta para a equipa e relação com os seus colegas. 

- Liderança (foi medida através de um conjunto de 12 afirmações na forma positiva, sendo 

solicitado ao trabalhador que indique o seu grau de satisfação e insatisfação, utilizando uma 

escala de 6 pontos) – informação que lhe é transmitida pela sua chefia, possibilidade de tomar 

decisões, forma como a sua equipa de trabalho toma decisões, forma como se processam as 

mudanças na sua equipa, forma de comunicação do seu chefe, partilha de informação pelo seu 

chefe, forma como o seu chefe distribui as tarefas, forma como as implicações legais influenciam 

a liderança, forma como o seu chefe distribui as responsabilidades pelos elementos da equipa, 

planeamento de atividades que o seu chefe efetua para equipa, organização de atividades pelo seu 

chefe e capacidade de liderança do seu chefe. 

- Avaliação de desempenho (foi medida através de um conjunto de 12 afirmações na 

forma positiva, sendo solicitado ao trabalhador que indique o seu grau de satisfação e 
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insatisfação, utilizando uma escala de 6 pontos) – parâmetros que estão incluídos na sua 

avaliação, objetivos que foram definidos para a sua avaliação, itens comportamentais que estão 

incluídos na sua avaliação, pontualidade é tida em conta para a sua avaliação, assiduidade é tida 

em conta para a sua avaliação, desempenho é tido em conta para a avaliação, grau de execução 

das tarefas que lhe são destinadas é tido em conta para a sua avaliação, grau de responsabilidade 

é tido em conta para a sua avaliação, motivação é tida em conta para a sua avaliação, eficiência 

da sua equipa é tida em conta para a sua avaliação, eficácia da sua equipa é tida em conta para a 

sua avaliação e quanto à sua avaliação. 

 

De seguida temos um item que visa avaliar a satisfação do indivíduo na globalidade -  

“Atendendo aos itens anteriormente descritos o seu grau de satisfação no trabalho é...”, pedindo-

se para ordenar de 1 a 9 as ariáveis da satisfação, organizando-as numa sequência de importância, 

sendo que ao 1 corresponderá a variável que considera mais importante para a sua satisfação no 

trabalho e ao 9 a menos importante e que terá portanto menor influência sobre a sua satisfação. 

Seguiu-se uma questão aberta, que funciona de forma complementar às anteriores, sendo 

certo que a leitura do conjunto desta fase traduzirá a opinião/sugestão que os inquiridos dão 

relativamente ao modo como melhorar o grau de satisfação - “Indique três sugestões que se 

fossem alteradas hoje melhorariam o grau da sua satisfação no trabalho” 

 

Definição de variáveis 

A variável dependente é a satisfação no trabalho que foi operacionalizada em nove 

dimensões, como já referimos anteriormente. 

Como variáveis independentes temos a categoria profissional, o sexo, a idade, as 

habilitações académicas, o nº de anos de serviço desde que iniciou funções na Câmara Municipal 

de X e o vínculo profissional que possui com a Câmara Municipal de X.  

 

RESULTADOS 

 

Para os 102 itens que constituem a escala de satisfação no trabalho, o coeficiente de Alpha 

de Cronbach obtido foi de 0,84, o que indica que existe uma consistência interna dos itens muito 

elevada. Relativamente ao estudo da escala por dimensões, podemos concluir que estas 

apresentam elevada ou muito elevada consistência interna, mantendo globalmente as qualidades 

da versão original, conforme podemos observar na tabela que se segue: 
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Tabela 1: Índice de consistência interna das variáveis / dimensões da satisfação expressas 

na escala 

Variáveis /dimensões da satisfação Alpha Cronbach 

Espaço físico 0,85 
Tarefa 0,82 
Remuneração 0,83 
Responsabilidade 0,82 
Reconhecimento 0,82 
Factores pessoais 0,83 
Relação com colegas 0,83 
Liderança 0,81 
Avaliação de desempenho 0,82 
Valor de Alpha de Cronbach 0,84 

 

Seguidamente, verificámos se a variável dependente segue uma distribuição normal, pois 

da análise da normalidade desta variável depende a escolha e utilização posterior de 

determinados testes estatísticos. Para tal, utilizamos o teste Kolmogorov- Smirnov (K-S), uma vez 

que n> 50. O valor encontrado na aplicação do teste K-S para a variável satisfação total é de p = 

0,15 e z= 1,13, o que nos permite afirmar que a variável dependente apresenta uma distribuição 

normal.  

Ao nível das dimensões da variável dependente espaço físico (p=0,01), tarefa (p=0,01), 

relações com os colegas (p=0,03) e liderança (p= 0,00) os valores de significância levam a 

rejeitar a normalidade da distribuição; contudo, para além destas dimensões, todas as restantes 

dimensões apresentam distribuição normal. 

Considerando os resultados obtidos pela aplicação do teste de Kolmorov – Smirnove, 

procedemos à aplicação de testes paramétricos para a satisfação total e para todas as variáveis. 

 

Relativamente à variável satisfação total, e numa primeira fase, procedemos ao cálculo das 

pontuações obtidas no total itens do questionário, assim como para cada uma das dimensões. 

Verificamos que os valores totais para a satisfação total oscilam entre 142 e 447, com uma média 

de 295,2 e um desvio padrão de 56,54.  

Relativamente às dimensões da satisfação, verificamos que a dimensão espaço físico 

apresenta uma média de 34,33 e um desvio padrão de 6,76, a dimensão tarefa uma média de 

34,10 e um desvio padrão de 5,02, a dimensão remuneração uma média de 32,25 e um desvio 

padrão de 5,75, a dimensão responsabilidade uma média de 32,14 e um desvio padrão de 4,76, o 

reconhecimento uma média de 33,17 e um desvio padrão de 5,60, os fatores pessoais uma média 
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de 27,86 e um desvio padrão de 4,71, a relação com os colegas uma média de 33,94 e um desvio 

padrão de 6,81, a liderança uma média de 34,86 e um desvio padrão de 7,66, e, por último, a 

dimensão avaliação de desempenho uma média de 32,55 e um desvio padrão de 9,47. 

Se analisarmos agora a média obtida para o total da amostra em cada uma das variáveis da 

satisfação, temos que a maior média é para a dimensão liderança com 34,86, segue-se a dimensão 

espaço físico com 34,33, a dimensão tarefa com 34,10, a dimensão reconhecimento com 33,17, a 

dimensão remuneração com 32,25, a dimensão responsabilidade com 32,14 e por fim a dimensão 

fatores pessoais com 27,86.  

 

Podemos concluir, quanto ao objetivo geral, que os trabalhadores do Município de 

mostram uma grande satisfação ao nível da dimensão liderança (informação transmitida pela 

chefia, possibilidade de tomar decisões, a forma como a equipa de trabalho toma decisões, forma 

de comunicar do seu chefe, forma como o seu chefe distribui funções, entre outros itens); em 

oposição, um grau maior de insatisfação, ao nível da dimensão fatores pessoais (assiduidade, 

pontualidade, formação profissional, integração na equipa de trabalho, a facilidade pessoal de 

comunicar com as chefias, entre outros itens).  

 

Passando aos objetivos específicos do nosso estudo: 

1. Verificar se há diferença entre o valor do nível de satisfação no trabalho dos funcionários 

das diferentes categorias profissionais da Câmara Municipal de X. 

De forma a responder a este objetivo, foi aplicado o teste paramétrico ANOVA para avaliar 

a significância da diferença das médias encontradas para os funcionários pertencentes às 

diferentes categorias profissionais, sendo de referir que a análise se efetuou considerando o total 

da satisfação e os sub-totais para cada uma das dimensões /variáveis da satisfação. 

Verificamos que a diferença de médias, ao nível do total da satisfação dos elementos da 

amostra, nas várias categorias profissionais, não é estatisticamente significativa, dado que p=0,70 

(>0,05). Contudo, e tendo em conta a análise descritiva efetuada, podemos afirmar que a 

categoria de encarregado operacional é a que apresenta uma média mais elevada (321,10) e as 

categorias que apresentam a média mais baixa são a de assistente operacional (284,16), de 

técnico superior (289,66) e de assistente técnico (298,10).  
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2. Verificar se as variáveis sócio-profissionais, como sejam o sexo, a idade, as habilitações 

académicas, o número de anos de serviço na Câmara Municipal de X, a categoria profissional e o 

tipo de vínculo que tem com a Câmara Municipal de X estão relacionadas com a satisfação no 

trabalho. 

2.1 Sexo: verificamos que as diferenças encontradas não são estatisticamente significativas 

(t= 0,89; p=0,87), uma vez que p>0,05, por isso constatamos que não existe diferença 

estatisticamente significativa entre o valor da satisfação no trabalho consoante o sexo. Pelas 

médias encontradas, ao nível da satisfação observamos que os homens parecem demonstrar 

maior valor de satisfação no trabalho (302,14) relativamente às mulheres (287,95). 

Na análise por dimensões, podemos referir que o resultado na maioria das dimensões foi 

sempre superior na média do sexo masculino, com exceção da dimensão liderança que obteve 

uma média superior no sexo feminino (35,33) em oposição ao sexo masculino (34,24). 

Ao nível da análise da diferença do valor da satisfação por cada dimensão, verifica –se que 

nas dimensões espaço físico (p= 0,06), remuneração (p= 0,04) e fatores pessoais (p= 0,01) há 

diferenças estatisticamente significativas entre a satisfação no trabalho consoante o sexo. 

 

4.2. Idade: a diferença de médias, ao nível do total da satisfação dos elementos da amostra 

nas diferentes idades, não é estatisticamente significativas, dado que p=0,54, o que também se 

verifica aquando da análise por dimensões da satisfação, uma vez que p> 0,05. 

A nível da análise da satisfação total, temos que o grupo com idade superior a 50 anos é o 

que apresenta uma média mais elevada com 34,40 e o que apresenta uma média mais baixa é o 

grupo com idade inferior a 30 anos com 30,27, diferenças essas que não se revelaram 

estatisticamente significativas. 

 

4.3 Habilitações académicas: a diferença de médias, ao nível do total da satisfação dos 

elementos da amostra com diferentes habilitações académicas, não é estatisticamente 

significativa, dado que p = 0,98, ou seja, >0,05. Contudo, para as dimensões espaço físico (p= 

0,03) e remuneração (p= 0,02) verificamos uma diferença estatisticamente significativa, pois 

p<0,05. 

A nível da análise da satisfação total temos que os trabalhadores com habilitações até 

4.ªclasse são os que apresentam uma média mais elevada (301,00) e o que apresenta mais baixa 

são as categorias Mestrado/Doutoramento (288,00) e Bacharelato/Licenciatura (288,13), 

diferenças essas que não se revelam significativas. 
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A nível da análise da dimensão espaço físico, o grupo com habilitações académicas que 

apresenta uma média mais elevada são os grupos até 4.ª classe (36,71) e o grupo do 5.ºano ao 11.º 

ano (36,61) e o que apresenta a média mais baixa é o grupo Mestrado/ Doutoramento (29,00).  

Ao nível da dimensão remuneração temos que o grupo que apresenta uma média mais 

elevada é o Mestrado/Doutoramento (40,00) e o grupo que apresenta uma média mais baixa é 

Bacharelato/Licenciatura (29,76). 

 

2.4 Número de anos de serviço na Câmara Municipal de X: a diferença de médias, ao nível 

do total da satisfação dos elementos da amostra com o número de anos de serviço na Câmara 

Municipal de X, não é estatisticamente significativas, dado que p = 0,16, ou seja, <0,05. 

Contudo, para a dimensão liderança verifica-se diferença estatisticamente significativa dado que 

p = 0,00. 

A nível da análise da satisfação total, o grupo com mais de 10 anos é o que apresenta uma 

média mais elevada (307,82) e o grupo que apresenta uma média mais baixa é até 1 ano, 

inclusive (255,00), diferenças essas que não se revelam significativas. 

A nível da análise da dimensão liderança, o grupo com mais de 10 anos é o que apresenta 

uma média mais elevada (36,88) e o que apresenta mais baixa é o grupo com até 1 ano, inclusive 

(21,00), diferenças essas que se revelam significativas. 

 

2.5 Vínculo com a Câmara Municipal de X: a diferença de médias, ao nível do total da 

satisfação dos elementos da amostra nos diferentes vínculos, não é estatisticamente significativa, 

dado que p= 0,99, o que também se verifica aquando da análise por dimensões da satisfação, uma 

vez que p> 0,05. 

A nível da análise da satisfação total, temos que o grupo com Contrato a termo 

indeterminado é o que apresenta uma média mais elevada com 32,38 e o que apresenta uma 

média mais baixa, mas não significativa em relação ao grupo anterior, é o grupo com Contrato 

por termo determinado 32,37; contudo, estas diferenças não se revelaram estatisticamente 

significativas. 

 

3. Verificar se existe relação entre o valor atribuído pelos trabalhadores à satisfação no 

trabalho e entre os valores de satisfação no trabalho através do questionário. 

3.1 - Correlação entre a satisfação no trabalho e o grau de satisfação atribuído no 

questionário: o coeficiente de correlação é r=0,60, pelo que afirmamos que existe uma correlação 
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positiva entre as duas variáveis, ou seja, variam as duas no mesmo sentido, sendo a correlação de 

r=+ 0,60, ou seja, temos uma correlação forte entre as duas variáveis, segundo Cohen (1998). 

Da análise dos resultados, concluímos que existe uma correlação forte (p=0,60) e 

estatisticamente significativa (p=0,00) entre o valor atribuído pelos trabalhadores à satisfação no 

trabalho e os valores de satisfação no trabalho obtidos através do questionário. 

 

CONCLUSÃO 

 

A satisfação no trabalho é um fenómeno de importância crucial no contexto organizacional 

sendo a sua análise fundamental para a gestão de Recursos Humanos. Todavia, importa salientar 

que a definição “satisfação no trabalho”, ainda não é muito consensual entre os vários 

investigadores: existe um conhecimento amplo a este nível que tem vindo a evoluir ao nível de 

conhecimento, método científico e pesquisa, mas ainda não se definiu de modo restrito o próprio 

conceito. 

Respondendo ao primeiro objetivo do estudo, e após a análise dos resultados alcançados, 

verificou-se que a diferença entre o valor do nível de satisfação no trabalho dos funcionários das 

diferentes categorias profissionais da Câmara Municipal de X, não é estatisticamente 

significativa, dado que p=0,70. No entanto verificamos diferenças estatisticamente significativas 

em espaço físico, reconhecimento e liderança, dado que p<0,05. 

Ao nível da análise da satisfação total observamos que, a categoria encarregado operacional 

é a que apresenta uma média mais elevada (321,10) e as categorias que apresentam a média mais 

baixa são o assistente operacional (284,16), o técnico superior (289,66) e o assistente técnico 

(298,10). 

No segundo objetivo, verificar se as variáveis sócio – profissionais, estão relacionadas com 

a satisfação no trabalho, observou-se que não existe diferença estatisticamente significativa entre 

o valor da satisfação no trabalho consoante o sexo (t=0,89; p=0,87). Pelas médias encontradas, ao 

nível da satisfação, observamos que os homens parecem denotar maior valor de satisfação no 

trabalho (302,14) relativamente às mulheres (287,95). Na análise por dimensões, podemos referir 

que o resultado na maioria das dimensões foi sempre superior na média do sexo masculino, com 

exceção da dimensão liderança que obteve uma média superior no sexo feminino (35,33) em 

oposição ao sexo masculino (34,24). Ao nível da análise da diferença do valor da satisfação por 

cada dimensão, verifica–se que nas dimensões espaço físico (p=0,06), remuneração (p=0,04) e 

fatores pessoais (p=0,01) há diferenças estatisticamente significativas entre a satisfação no 

trabalho consoante o sexo. 
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Ao nível da variável idade, verificamos que a diferença de médias, ao nível do total da 

satisfação dos elementos da amostra nas diferentes idades, não é estatisticamente significativa, 

dado que p=0,54, o que também se verifica aquando da análise por dimensões da satisfação, uma 

vez que p>0,05. A nível da análise da satisfação total, temos que o grupo com idade superior a 50 

anos é o que apresenta uma média mais elevada com 34,40 e o que apresenta uma média mais 

baixa é o grupo com idade inferior a 30 anos com 30,27, diferenças essas que não se revelaram 

estatisticamente significativas. 

Verificou-se ao nível da variável habilitações académicas que a diferença de médias, ao 

nível do total da satisfação dos elementos da amostra com diferentes habilitações académicas, 

não é estatisticamente significativa, dado que p = 0,98, ou seja,>0,05; contudo, para as dimensões 

espaço físico (p=0,03) e remuneração (p=0,02) verificamos uma diferença estatisticamente 

significativa, pois p<0,05. A nível da análise da satisfação total, temos que os trabalhadores com 

habilitações até 4.ªclasse são os que apresentam uma média mais elevada (301,00) e o que 

apresenta mais baixa são as categorias Mestrado/Doutoramento e (288,00) e 

Bacharelato/Licenciatura (288,13), diferenças essas que não se revelam significativas. A nível da 

análise da dimensão espaço físico, o grupo com habilitações académicas que apresenta uma 

média mais elevada é o grupo até 4.ª classe (36,71) e o grupo do 5.ºano ao 11.º ano (36,61) e o 

que apresenta a média mais baixa é o grupo Mestrado/Doutoramento (29,00). Ao nível da 

dimensão remuneração, temos que o grupo que apresenta uma média mais elevada é o 

Mestrado/Doutoramento (40,00) e o grupo que apresenta uma média mais baixa é 

Bacharelato/Licenciatura (29,76). 

No que respeita à variável número de número de anos de serviço na Câmara Municipal de 

X, verificamos que a diferença de médias, ao nível do total da satisfação dos elementos da 

amostra com o número de anos de serviço, não é estatisticamente significativa, dado que p=0,16, 

ou seja, <0,05; contudo, para a dimensão liderança verifica-se diferença estatisticamente 

significativa, dado que p=0,00. A nível da análise da satisfação total, o grupo com mais de 10 

anos é o que apresenta uma média mais elevada (307,82) e grupo que apresenta uma média mais 

baixa é até 1 ano, inclusive (255,00), diferenças essas que não se revelam significativas. A nível 

da análise da dimensão liderança, observamos que o grupo com mais de 10 anos é o que 

apresenta uma média mais elevada (36,88) e o que apresenta mais baixa é o grupo com até 1 ano, 

inclusive (21,00), diferenças essas que se revelam significativas. 

Ao nível da variável vínculo com a Câmara Municipal de X, o total da satisfação dos 

elementos da amostra nas diferentes idades, não é estatisticamente significativa, dado que 

p=0,99, o que também se verifica aquando da análise por dimensões da satisfação, uma vez que 

p>0,05. 

A nível da análise da satisfação total, temos que o grupo com Contrato a termo 

indeterminado é o que apresenta uma média mais elevada com 32,38 e o que apresenta uma 
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média mais baixa, mas não significativa em relação ao grupo anterior, é o grupo com Contrato 

por termo determinado 32,37, diferenças essas que não se revelaram estatisticamente 

significativas.  

Relativamente à existência de relação entre o valor atribuído pelos trabalhadores à 

satisfação no trabalho e entre os valores de satisfação no trabalho através do questionário, último 

objetivo, verificamos que existe uma correlação forte (p=0,60) e estatisticamente significativa 

(p=0,00). 
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