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O Balanço das 

Diferenças 

Remuneratórias entre 

Mulheres e Homens é 

um output que pode 

ser gerado após a 

submissão do Anexo A 

(Quadros de Pessoal) 

do Relatório Único. 

Assim, a  informação 

disponibilizada no 

Balanço refere-se ao 

mês de Outubro do 

ano de referência. 

Para ajudar na sua 
interpretação 
disponibilizamos este 
folheto de apoio. 

Este é o Balanço d’ AQUELA 
ENTIDADE EMPREGADORA. 
A sua atividade económica 

principal enquadra-se no Sector 
G, do Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos 

Tem 3 estabelecimentos 
(Unidades Locais), nos quais 

trabalham 18 TCO. 
São 5 Mulheres e 12 Homens a 

trabalhar a Tempo Completo na 
Empresa. Só existe 1 mulher a 

Tempo Parcial. 

São 15 os trabalhadores que 
trabalham a Tempo Completo 
e que receberam a 
remuneração completa (5 
Mulheres e 10 Homens). 

Seja considerando a 
Remuneração Base ou o Ganho, 

as Mulheres desta Empresa 
recebem, em média, uma 

remuneração superior à dos 
Homens. Isso traduz-se num GPG 

negativo (-35,2 e -34,6 para a 
remuneração base e ganho, 

respetivamente). 

Os valores obtidos para o GPG 
ajustado permitem concluir que, 
depois de retiradas algumas das 

componentes* que podem 
justificar essas diferenças, ela 

torna-se muito próxima de zero, 
o que pode indicar a inexistência 

de desigualdade remuneratória 
nesta empresa. 

Por comparação entre os valores 
obtidos dos lados esquerdo  
(Empresa) e direito (Sector de 
Atividade), constata-se que as 
remunerações médias nesta 
empresa comportam-se de forma 
diferente do observado para o 
sector de atividade em que se 
insere, situação também refletida 
no GPG obtido para o sector.  
Em média, neste sector de 
atividade, as Mulheres recebem 
menor remuneração que os 
Homens e essa diferença não 
parece ser significativamente 
explicada por outras 
características do trabalhador* 

* Antiguidade, Habilitação Literária, Nível de 
qualificação ou Profissão do trabalhador 



C
O

M
O

 I
N

T
E

R
P

R
E

T
A

R
?

 

1º PASSO 

Autenticar-se no site do 
Relatório Único com as 
credenciais da empresa 

2º PASSO 

Aceder ao menu  
RU >> Entrega/ Consulta, 

disponível na barra de 
ferramentas 

 

3º PASSO 

Clicar em “Visualizar Balanço  
das Diferenças “, disponível 
no centro inferior da página 

 

Como obter o Balanço 
das Diferenças 
Remuneratórias entre 
Mulheres e Homens da 
sua empresa?  

Para ajudar na sua 
interpretação 
disponibilizamos este 
folheto de apoio. 

Do lado esquerdo da Página 2 do 
Balanço pode consultar as 

remunerações médias Base e 
Ganho e o Total de TCO da 

empresa, em cada uma das classes 
existentes nas variáveis 

Antiguidade, Habilitação Literária, 
Profissão e Nível de Qualificação.   

Nesta empresa, dos 15 TCO: 

• 9 estão há 10 ou mais anos na 
empresa e a remuneração média 
mais elevada encontra-se no 
escalão dos 10 aos 14 anos (807,2 
e 873,8 na Base e Ganho, 
respetivamente); 

• 10 têm como habilitação o Ensino 
Básico e, nesse escalão, as 
remunerações médias (620,5 e 
694,2 na Base e Ganho, 
respetivamente) são menos de 
metade das praticadas para os 
trabalhadores com Ensino Superior 
(1603,8 e 1711,3 na Base e Ganho, 
respetivamente); 

• O grupo de Profissões onde se 
encontram mais trabalhadores da 
empresa é o dos “Trabalhadores 
não qualificados” e é nesse grupo 
que se encontram as remuneração 
Base mais baixas (614,9). Não 
existem Homens no Grupo do 
“Pessoal Administrativo” e apenas 
1 em 8 “Trabalhadores não 
qualificados” é Mulher; 

• À medida que o nível de 
qualificação diminui a 
remuneração média diminui 
também. O total de TCO da 
empresa distribui-se quase todo 
pelos níveis 5, 6 e 7. 

Do lado direito da Página 2 do 
Balanço pode encontrar as 
remunerações médias Base e 
Ganho, por sexo, e o GPG obtido 
em cada uma das classes das 
variáveis Antiguidade, Habilitação 
Literária, Profissão e Nível de 
Qualificação.   

Nesta empresa, as remunerações 
médias praticadas entre Mulheres e 
Homens são muito semelhantes, 
situação que se traduz em GPG 
muito próximos de zero para muitas 
das classes consideradas em cada 
uma das variáveis, com exceção da 
classe: 

• Dos 10 aos 14 anos de 
Antiguidade, em que as mulheres 
recebem, em média, mais do 
dobro dos homens, conforme se 
pode observar pela diferente 
altura das duas colunas; 

 

 Nas situações em que não existem 
Mulheres ou Homens numa das 
classes consideradas o GPG não é 
calculado e representa-se esse facto 
por “n.a.”. 
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3 dos TCO desta empresa 

recebem 600 euros de 
remuneração média mensal e 

10  recebem entre 600 e 749,99 
euros.  

Assim, a distribuição dos TCO 
desta empresa concentra-se, 
essencialmente, nos escalões 

de remuneração mais baixa mas 
não parece existir diferença 

percentualmente significativa 
entre as Mulheres e Homens.   

No caso do total do sector de 
atividade onde a empresa se 
insere, observa-se também uma 
maior concentração de TCO pelos 
escalões de remuneração mais 
baixa. Por outro lado, as Mulheres 
parecem ser maioritárias em 
escalões mais baixos, alterando-se 
essa situação nos escalões mais 
altos, onde encontramos mais 
Homens. 

O Sector de atividade em que 
esta empresa se insere está 

posicionado quase a meio da 
tabela, quando comparado o seu 

GPG com o dos restantes 
sectores (barras sombreadas a 

verde).  

Os valores obtidos neste 
indicador para a empresa são 

bastante inferiores a qualquer 
valor obtido para os restantes 

sectores e são negativos (-35,2 e 
-34,6) o que demonstra que 
existe uma tendência de as 

Mulheres desta empresa 
receberem, em média, mais do 

que os Homens.  

Tal como vimos na Página 1 deste 
Balanço, esta diferença pode ser 
explicada apenas pela presença 

de trabalhadores com diferentes 
características*, não significando 

isso que se esteja efetivamente 
na presença de uma diferença 

salarial. * Antiguidade, Habilitação Literária, Nível de 
qualificação ou Profissão do trabalhador 

Algumas NOTAS e 

CONCEITOS estão 

disponíveis na última 

página do Balanço.  

Envie-nos todas as suas  

dúvidas ou questões  

através da Plataforma 

de Pedidos de Apoio 

(site do Relatório Único 

>> “Reportar Problema”). 

Os GPG (Base e Ganho) 
obtidos para esta empresa, 
colocam-na no terceiro 
escalão (]-40 a -30]) da 
distribuição do GPG de todas 
as empresas, seja 
considerando apenas as do 
seu sector de atividade, seja 
quando se considera o total 
da economia nacional 
(continente e ilhas). 

https://www.relatoriounico.pt/ru/support/reportIssue.seam?actionMethod=login.xhtml%3AsupTicketMgr.createTicket
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