
Entrevista a um verificador de qualidade de vidro 

     Luís Fernando da Silva Lopes, tem quarenta anos, fez o décimo segundo ano nas Novas 

Oportunidades e é verificador de qualidade na Barbosa e Almeida – Vidro (Avintes). 

 

Gonçalo - Há quantos anos exerce a sua profissão? 

Sr. Luís- Exerço esta profissão há oito anos. 

Gonçalo - Qual é a função que exerce na sua área profissional? 

Sr. Luís- A função que desempenho na minha área profissional é controlar a qualidade do 

produto acabado. 

Gonçalo - O que o fez escolher a profissão que exerce? 

Sr. Luís- Na altura surgiu a oportunidade de me candidatar, entreguei o curriculum e fui aceite. 

Apesar de não ter experiência nesta área profissional foi-me dada formação durante seis meses 

na qual houve interesse da minha parte e da empresa para ficar a exercer esta profissão.  

Gonçalo - Gosta da sua profissão? Porquê?  

Sr. Luís- Sim. Porque realiza-me pessoalmente e como trabalho para a área alimentar posso 

contribuir para um produto com qualidade no mercado. 

Gonçalo - O que mais gosta de fazer na sua profissão? 

Sr. Luís- O que mais gosto de fazer na minha profissão são inspeções visuais ao produto. 

Gonçalo - Para além desta profissão teve outra? Qual? 

Sr. Luís -Sim. Fui empregado de armazém na Yazaki Saltano, Portugal. 

Gonçalo- Já teve alguma situação na sua profissão que o tenha marcado? 

Sr. Luís- Sim, marcou-me mas não foi diretamente comigo. Tive um colega que não foi 

suficientemente profissional provocando problemas na qualidade do produto. Teve que fazer 

horas extraordinárias sem renumeração para repor toda a produção em linha de inspeção para 

não perder o emprego. 

Gonçalo-  Em média, quantas horas trabalha por dia? 

Sr. Luís- Trabalho em média oito horas diárias. 

Gonçalo- Considera que tem um bom ambiente no seu local de trabalho? Porquê? 



Sr. Luís- Sim, Porque tenho com a maioria dos colegas uma boa relação e com as chefias uma 

relação cordial. 

Gonçalo- Quais são as atividades a que se dedica nos seus tempos livres? 

Sr. Luís- Nos meus tempos livres leio, escrevo, vejo televisão, canto no grupo coral da igreja e 

sou tesoureiro na autarquia local. 

Gonçalo- Obrigado por se ter disponibilizado a responder às minhas perguntas e espero que tenha 

muito sucesso na sua vida profissional e pessoal.  

Sr. Luís- De nada, continuação de um bom dia. 

  
Sr. Luís a fazer inspeção visual ao produto na mesa 

de inspeção 
Sr. Luís a fazer inspeção visual ao produto na arca 

  

  
A mesa de trabalho do Sr. Luís 

 
As máquinas de inspeção 

 

 
Produto final inspecionado na arca (frascos de vidro) 
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