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1. ENQUADRAMENTO 
 

A igualdade de género tornou-se numa questão central das sociedades 

contemporâneas e com grande expressão no nosso País como atesta desde logo a 

CRP que no seu artigo 9.º alínea h) Promover a igualdade entre homens e mulheres, 

quer também no artigo 13.º (Principio da Igualdade) 1 – ‘Todos os cidadãos têm a 

mesma dignidade social e são iguais perante a Lei’ e, 2 – ‘Ninguém pode ser 

privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 

qualquer dever de ascendência, sexo, raça íngua, território de origem, religião, 

convicções politicas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual’. Também o Governo da República através de várias Resoluções do 

Conselho de Ministros tem vindo a acentuar as suas decisões políticas nesta matéria 

de que se destacam dois momentos para este nosso plano. O primeiro corresponde 

à Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 8 de março, que determina a 

obrigatoriedade de adoção de planos para a igualdade em todas as empresas do 

Sector Empresarial do Estado com dever de reportar periodicamente ao membro do 

governo com tutela sobre a área da igualdade. Determina, ainda, a presença plural 

de mulheres e homens nas nomeações ou designações para cargos de administração 

e fiscalização. O Estado enquanto acionista de empresas privadas, deve propor aos 

restantes acionistas a adoção de políticas de promoção da igualdade de género. O 

segundo momento corresponde à Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013 

de 31 de dezembro, que aprova o Plano Nacional para a Igualdade de Género, 

Cidadania e Não Discriminação (2014-2017) que refere na área estratégica n.º 3 – 

Independência Económica, Mercado de Trabalho e Organização da Vida Profissional, 

Familiar e Pessoal, medida 42: ‘Monitorizar a aplicação do regime jurídico do setor 

empresarial do Estado, no que se refere à implementação de planos de igualdade e 

à representação de mulheres nos conselhos de administração’. 

Por seu turno o Decreto-Lei n.º 133/2013 de 20 de março refere no seu artigo 50.º, 

2 – ‘As empresas públicas adotam planos de igualdade tendentes a alcançar uma 

efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a 

eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e 

profissional’. 

Ancorados nestes pressupostos legais é lícito e oportuno referir que a Inframoura 

EM, sem concretizar um plano específico para esta matéria, sempre logrou prosseguir 

uma praxis empresarial, em que a preocupação pela promoção da igualdade entre 

homens e mulheres e o bem-estar e a motivação dos trabalhadores fosse uma  
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constante, estabelecendo por isso medidas concretas visando a conciliação da entre 

a vida profissional, familiar e pessoal. 

Para a elaboração do presente Plano de Igualdade foi aplicado o diagnóstico, 

disponibilizado pelo CITE, aos Diretores das diferentes áreas da Empresa, com o 

objetivo de conhecer a situação atual/presente da Empresa em matéria de igualdade 

entre homens e mulheres. 

Através do diagnóstico aplicado, foi possível conhecer as práticas existentes a nível 

de igualdade de género, bem como, verificar quais os pontos fortes e fracos neste 

domínio, permitindo uma clara definição de medidas a implementar e respetivas 

prioridades.  

 
ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

O presente Plano é aplicado a todos(as) os(as) trabalhadores(as) da Empresa. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

A Inframoura é constituída por 130 trabalhadores, distribuindo-se em 27 mulheres e 

93 homens, com a média de idades de 47 anos. 

 

 

 

71,54%

28,46%

Nº.Trabalhadores 

Homens Mulheres
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No que diz respeito à estrutura etária, verifica-se a seguinte distribuição: 

- Na faixa etária 51-60, prevalece o maior número de trabalhadores;  

- Quanto às trabalhadoras estas situam-se na faixa etária 41-50 anos de idade.  

 

 

 

No que concerne à escolaridade, a maioria dos trabalhadores têm habilitações a nível 

do 2º. Ciclo do ensino básico. Quanto às trabalhadoras, predomina o ensino superior.  
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3. SITUAÇÃO PRESENTE 
 

  As Organizações socialmente responsáveis assumem cada vez mais a promoção da 

Igualdade de Género, e da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, 

integrando na sua gestão políticas e práticas nestes domínios. 

A Inframoura, E.M., manteve sempre uma preocupação constante com o seu Capital 

Humano, e embora se pautasse por desenvolver boas práticas no domínio da 

igualdade de género, estas não se encontravam formalmente descritas.   

Face ao exposto, a Inframoura EM assume o compromisso de promover uma política 

de igualdade de género e de não discriminação adequada à natureza e à missão da 

empresa, estabelecendo objetivos estratégicos no quadro do seu planeamento anual. 

A par da formação sensibilização/formação em igualdade de género, através de ações 

de sensibilização, de formação, de distribuição de material informativo aos(às) 

trabalhadores(as), outras ações internas tais como: criar normas escritas para a 

comunicação externa e interna, no sentido de eliminar estereótipos de género e 

implementar uma linguagem neutra, no que se refere à igualdade de género; facilitar 

a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, nomeadamente através da 

organização de horários flexíveis (promovendo a sua utilização equilibrada por 

homens e mulheres) e organizar planificações do tempo de trabalho articuladas com 

as necessidades de homens e mulheres; em suma implementando um estratégia de 

mainstreaming de género, isto é, promovendo a integração sistemática da igualdade 

de género em todas as estruturas, atividades de gestão, programas, processos, 

projetos e na cultura organizacional. 

Para a implementação, desenvolvimento, acompanhamento e monitorização do 

presente plano foi criada uma Task Force, constituída por representantes das várias 

unidades orgânicas da Empresa. 
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4. OBJETIVOS 
 

Tendo presente a importância da Igualdade de Género, a Inframoura apresenta o seu 

Plano para a Igualdade para 2021, com o objetivo de alcançar uma efetiva igualdade 

de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens, promovendo a 

eliminação da discriminação em função do sexo e fomentando a conciliação entre a 

vida pessoal, familiar e profissional.  

 

O presente plano abrange as seguintes dimensões:  

- Estratégia, missão e valores; 

- Igualdade no acesso a emprego; 

- Formação inicial e contínua; 

- Igualdade nas condições de trabalho; 

- Proteção na parentalidade; 

- Conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar. 

 

 

5. AÇÕES A IMPLEMENTAR 
 

O presente plano contempla os objetivos, as medidas/ações, responsáveis pela 

implementação das medidas, o orçamento, bem como, os indicadores de resultados 

e metas a alcançar, conforme descrito nos quadros que se seguem. 
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5.1. Dimensão: Estratégia, Missão e Valores da Empresa 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart. /Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Assegurar a 
implementação do 
plano para a igualdade, 
a sua monitorização, 
acompanhamento e 
sustentabilidade 

1. Afetação de verbas para medidas e 
ações no âmbito da igualdade entre 
mulheres e homens 

DAF 

Valor 
previsto de 
1.500,00 € 

Verbas afetas 
a medidas e 
ações no 
âmbito da 
igualdade 
entre mulheres 
e homens 

Verbas afetas 
a medidas e 
ações no 
âmbito da 
igualdade 
entre mulheres 
e homens 

Assumir publicamente 
(interna e 
externamente o 
compromisso com a 
promoção da igualdade 
entre mulheres e 
homens 

2. Divulgação de boas práticas de 
gestão no domínio da igualdade entre 
mulheres e homens, interna e 
externamente, no sítio eletrónico da 
empresa, na intranet, por correio 
eletrónico, e com afixação em locais 
internos de reconhecida visibilidade na 
Empresa UGP 

Sem custos 
específicos 

Divulgação 
efetuada no 
sítio eletrónico 
da empresa, 
na intranet, 
por correio 
eletrónico, e 
com afixação 
em locais 
internos de 
reconhecida 
visibilidade, no 
ano de 
referência 

Divulgação 
efetuada no 
sítio eletrónico 
da empresa, 
na intranet, 
por correio 
eletrónico, e 
com afixação 
em locais 
internos de 
reconhecida 
visibilidade, no 
ano de 2021 
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Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Incentivar a 
participação dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras no 
domínio da promoção 
da igualdade entre 
mulheres e homens 

3. Criação de mecanismos 
institucionalizados de informação e 
consulta a trabalhadores e 
trabalhadoras ou às suas estruturas 
representativas relativamente a 
questões no domínio da igualdade 
entre mulheres e homens, conciliação 
entre a vida profissional, familiar e 
pessoal, e proteção na parentalidade, 
da avaliação de desempenho, da 
política de progressão e 
desenvolvimento de carreiras e da 
política salarial 

UGP 

Sem custos 
específicos 

Mecanismos de 
sugestão 
criados, no ano 
de referência 

Mecanismos 
criados até 
final do ano de 
2021 (caixa de 
sugestões, 
placar 
informativo, 
site da 
empresa) 

4. Criação de mecanismos internos 
que incentivem a apresentação de 
sugestões, por parte dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, no 
domínio da seleção e recrutamento, 
da conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal, da 
proteção na parentalidade, da 
avaliação de desempenho, da política 
de progressão e desenvolvimento de 
carreiras e da política salarial 

UGP 

Não envolve 
custos 
específicos 

Mecanismos de 
sugestão 
criados, no ano 
de referência 

Mecanismos 
criados até 
final do ano de 
2021 
(questionários 
- conciliação, 
satisfação no 
trabalho) 
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Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Incentivar a 
participação dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras no 
domínio da promoção 
da igualdade entre 
mulheres e homens 

5. Realização de reuniões com os 
trabalhadores e as trabalhadoras ou 
suas estruturas representativas para 
abordar questões relativas à 
igualdade entre mulheres e homens, 
à conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal, e à 
proteção na parentalidade 

UGP 

Sem custos 
específicos 

Nº de reuniões 
com os 
trabalhadores e 
as 
trabalhadoras 
(ou suas 
estruturas 
representativas) 
para abordar 
questões 
relativas à 
igualdade entre 
mulheres e 
homens, à 
conciliação 
entre a vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal, e à 
proteção na 
parentalidade, 
no ano de 
referência 

2 reuniões com 
os 
trabalhadores e 
as 
trabalhadoras 
(ou suas 
estruturas 
representativas) 
para abordar 
questões 
relativas à 
igualdade entre 
mulheres e 
homens, à 
conciliação 
entre a vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal, e à 
proteção na 
parentalidade, 
no ano de 
referência 
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Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Assegurar um contexto 
de trabalho isento de 
discriminação em 
função do sexo, da 
parentalidade e/ou da 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal 

6. Integração dos aspetos relativos à 
igualdade entre mulheres e homens, 
conciliação entre a vida profissional, 
familiar e pessoal, e proteção na 
parentalidade nos instrumentos de 
avaliação da satisfação dos 
trabalhadores e das trabalhadoras e 
do clima organizacional 

UGP 

Sem custos 
específicos 

Instrumento 
de avaliação 
da satisfação 
dos 
trabalhadores 
e das 
trabalhadoras 
e do clima 
organizacional 
contempla, no 
ano de 
referência, 
aspetos 
relativos à 
igualdade 
entre mulheres 
e homens, 
conciliação 
entre a vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal, e 
proteção na 
parentalidade 

Instrumento 
de avaliação 
da satisfação 
dos 
trabalhadores 
e das 
trabalhadoras 
e do clima 
organizacional 
contempla, no 
ano de 
referência, 
aspetos 
relativos à 
igualdade 
entre mulheres 
e homens, 
conciliação 
entre a vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal, e 
proteção na 
parentalidade, 
até final do 
ano de 2021 
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Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Reconhecer e integrar 
a igual visibilidade de 
mulheres e homens em 
todas as formas de 
linguagem, no plano 
interno e externo 

7. Adoção de linguagem inclusiva 
(verbal e não verbal) em todos os 
documentos e instrumentos de gestão 
e na comunicação da empresa (ex.: 
Regulamento interno, site da 
empresa) 

VÁRIOS 

Sem custos 
específicos 

Documentos e 
instrumentos 
de gestão e 
comunicação 
da empresa 
com linguagem 
inclusiva 
(verbal e não 
verbal), no ano 
em referência 

Todos os 
documentos e 
instrumentos 
de gestão e 
comunicação 
da empresa 
com linguagem 
inclusiva 
(verbal e não 
verbal), até ao 
final do ano 
2021 

Assegurar o respeito 
pelo princípio da 
igualdade entre 
mulheres e homens e 
não discriminação nas 
relações externas              

8. Criação e implementação de 
procedimento para verificar, na 
relação estabelecida (ou a 
estabelecer) com partes interessadas, 
entidades/empresas parceiras, 
subcontratadas u fornecedoras, se as 
mesmas respeitam o princípio da 
igualdade e não discriminação entre 
mulheres e homens 

UGP 

Sem custos 
específicos 

Procedimento 
criado e 
implementado, 
no ano de 
referência 

Procedimentos 
criados e 
implementados 
(1º trimestre 
2021) 

Promover e consolidar 
relações externas no 
âmbito da promoção da 
igualdade entre 
mulheres e homens 
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5.2. Dimensão: Igualdade no acesso a emprego 

5.2.1. Subdimensão: Anúncios, seleção e recrutamento 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 

de 
Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Garantir o princípio da 
igualdade e não 
discriminação no 
acesso ao emprego 

9. Criação e implementação de 
procedimento interno para assegurar 
que a empresa mantém durante cinco 
anos o registo dos processos de 
recrutamento efetuados, com a devida 
desagregação por sexo, de acordo 
com os elementos identificados no 
Código do Trabalho  UGP 

Sem custos 
específicos 

Registos dos 
processos de 
recrutamento, 
nos termos 
definidos pelo 
Código do 
Trabalho, no 
ano de 
referência. 

120 dias do 
ano de 
referência      

Registo de 
todos os 
processos de 
recrutamento 
efetuados nos 
termos 
definidos pelo 
Código do 
Trabalho, no 
ano de 
referência 
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5.3. Dimensão: Formação inicial e contínua 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Promover a 
desagregação sexual 
interna e um maior 
equilíbrio entre 
mulheres e homens na 
empresa 

10. Criação e implementação de 
procedimento interno para que, em 
ações de formação profissional dirigida 
a profissão exercida 
predominantemente por 
trabalhadores/as de um dos sexos, 
seja concedida, sempre que se 
justifique, preferência a 
trabalhadores/as do sexo com menor 
representação na respetiva profissão, 
bem como, sendo apropriado, a 
trabalhador/a com escolaridade 
reduzida, sem qualificação ou 
responsável por família monoparental 
ou no caso de licença parental ou 
adoção  

UGP 

Sem custos 
específicos 

Procedimento 
interno criado 
e 
implementado, 
no ano de 
referência        

Procedimento 
interno criado 
e 
implementado 
nos primeiros 
90 dias do ano 
de referência                 
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5.4. Dimensão: Igualdade nas condições de trabalho 

5.4.1. Subdimensão: Avaliação de desempenho e promoção/progressão na carreira profissional 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 

de 
Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Incentivar a 
participação dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras no 
domínio da promoção 
da igualdade entre 
mulheres e homens 

11. Organização e realização de 
reuniões com os trabalhadores e as 
trabalhadoras e/ou suas estruturas 
representativas para abordar questões 
relacionadas com a avaliação de 
desempenho e a política de 
progressão e desenvolvimento de 
carreiras (nomeação e participação de 
mulheres em lugares de decisão de 
topo e de direção e chefia) 

UGP 

Sem custos 
específicos 

Nº de 
reuniões no 
ano de 
referência 

12 reuniões no 
ano de 
referência 
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5.4.2. Subdimensão: Salários 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Assegurar o princípio 
de salário igual para 
trabalho igual ou de 
valor igual 

12. Criação e implementação de 
procedimentos de monitorização das 
retribuições de base e 
complementares das mulheres e dos 
homens para garantir que não existem 
disparidades ou, caso existam, que 
são justificáveis e isentas de 
discriminação em função do sexo 

UGP 

Sem custos 
específicos 

Procedimento 
interno criado 
e 
implementado, 
no ano de 
referência        

Procedimento 
interno criado 
e 
implementado 
nos primeiros 
90 dias do ano 
de referência                 

Promover a 
transparência salarial 

13. Criação e implementação de 
procedimento para assegurar que a 
empresa divulga informações sobre os 
salários junto das estruturas 
representativas de trabalhadores e 
trabalhadoras, a partir do relatório 
único, quando lhe for solicitado 

UGP 

Sem custos 
específicos 

Divulgação 
efetuada, se 
solicitada, no 
ano de 
referência 

Divulgação 
efetuada, se 
solicitada, no 
ano de 
referência 
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5.5. Dimensão: Proteção na parentalidade 

5.5.1. Subdimensão: Licenças/licenças partilhadas 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Garantir o direito ao 
gozo das licenças de 
parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14. Definição e concessão aos 
trabalhadores homens de licenças 
parentais com duração superior à 
prevista na lei 

UGP 

Após a 
implementação 
do sistema de 
Conciliação da 
vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal (*) 

Procedimento 
interno que 
estabeleça a 
concessão de 
licenças de 
parentalidade 
superior às 
previstas na 
lei (NP 
4552:2016) 
(*) 

Procedimento 
interno que 
estabeleça a 
concessão de 
licenças de 
parentalidade 
superior às 
previstas na 
lei (NP 
4552:2016) 
(*) 

15. Definição e concessão às 
trabalhadoras de licenças parentais 
com duração superior à prevista na lei 

UGP (*) (*) (*) 

16. Definição e concessão aos 
trabalhadores homens que foram pais 
de benefícios monetários ou em 
espécie superiores aos previstos na lei 

UGP (*) (*) (*) 

17. Definição e concessão às 
trabalhadoras que foram mães de 
benefícios monetários ou em espécie 
superiores aos previsos na lei 

UGP (*) (*) (*) 
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Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 
de Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Garantir o direito ao 
gozo das licenças de 
parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras  

18. Definição e concessão aos 
trabalhadores homens de licenças por 
adoção com duração superior à 
prevista na lei 

UGP (*) (*) (*) 

19. Definição e concessão às 
trabalhadoras de licenças por adoção 
com duração superior à prevista na lei 

UGP (*) (*) (*) 

20. Definição e concessão aos 
trabalhadores e às trabalhadoras de 
licença para assistência a filho/a com 
duração superior à prevista na lei 

UGP (*) (*) (*) 

21. Definição e concessão aos 
trabalhadores e às trabalhadoras de 
licença para assistência a filho/a com 
deficiência ou doença crónica com 
duração superior à prevista na lei 

UGP (*) (*) (*) 
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5.5.2. Subdimensão: Dispensas; faltas 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 

de 
Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Garantir o direito ao 
gozo das dispensas e 
faltas no âmbito da 
parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras 

22. Definição e concessão aos 
trabalhadores e às trabalhadoras de 
períodos de dispensa no domínio da 
parentalidade com duração superior à 
prevista na lei                                    

UGP 

Após a 
implementação 
do sistema de 
Conciliação da 
vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal (*) 

Procedimento 
interno que 
estabeleça a 
concessão de 
licenças de 
parentalidade 
superior às 
previstas na 
lei (NP 
4552:2016) 
(*) 

Procedimento 
interno que 
estabeleça a 
concessão de 
licenças de 
parentalidade 
superior às 
previstas na 
lei (NP 
4552:2016) 
(*) 

Incentivar os 
trabalhadores homens 
ao uso partilhado das 
dispensas e faltas no 
âmbito da 
parentalidade  

23. Definição e concessão aos 
trabalhadores e às trabalhadoras de 
direitos a faltar ao trabalho para 
assistência a filho/a com duração 
superior à prevista na lei, sem perda 
de quaisquer direitos 

UGP (*) (*) (*) 

24. Definição e concessão aos 
trabalhadores e às trabalhadoras de 
direitos a faltar ao trabalho pra 
assistência a neto/a com duração 
superior à prevista na lei, sem perda 
de quaisquer direitos 

UGP (*) (*) (*) 
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5.6. Dimensão: Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 

de 
Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Promover a conciliação 
da vida profissional 
com a vida familiar e 
pessoal dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras 

25. Disponibilização de equipamentos 
próprios, concessão de apoios 
financeiros ou celebração de 
protocolos com serviços de apoio para 
filhos e filhas (ou outras crianças a 
cargo) de trabalhadores e 
trabalhadoras 

UGP 

Após a 
implementação 
do sistema de 
Conciliação da 
vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal (*) 

Procedimento 
interno-
(Certificação 
NP 
4552:2016) 
(*) 

Procedimento 
interno-
(Certificação 
NP 
4552:2016) 
(*) 

26. Disponibilização de equipamentos 
próprios, concessão de apoios financeiros 
ou celebração de protocolos com serviço 
de apoio para familiares com necessidades 
especiais, por motivos de incapacidade, 
deficiência ou outros de trabalhadores e 
trabalhadoras 

(*) (*) (*) 

27. Divulgação dos recursos 
existentes na área geográfica da 
empresa e/ou da residência dos 
trabalhadores e das trabalhadoras que 
facilitem a conciliação da vida 
profissional, familiar e pessoal (ex.: 
creches) 

(*) (*) (*) 
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Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 

de 
Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Promover a conciliação 
da vida profissional 
com a vida familiar e 
pessoal dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras 

28. Disponibilização de equipamentos 
próprios, concessão de apoios 
financeiros ou celebração de 
protocolos com serviços de 
proximidade (ex.: lavandaria, 
catering/take away) 

UGP 

(*) (*) (*) 

29. Definição e implementação de 
medidas de apoio a trabalhadores e 
trabalhadoras com responsabilidades 
específicas ao nível familiar (ex.: 
famílias monoparentais, familiares 
com doença crónica, trabalhadores e 
trabalhadoras com netos/as de 
filhos/as adolescentes) 

(*) (*) (*) 
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5.6.1. Subdimensão: Organização dos tempos de trabalho: horário flexível ou trabalho a tempo parcial 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 

de 
Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Garantir que a 
organização dos 
tempos de trabalho 
contempla as 
necessidades de 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal dos 
trabalhadores e 
trabalhadoras, em 
particular dos/as que 
têm responsabilidades 
familiares 

30. Concessão, por iniciativa da 
empresa, de horário flexível a 
trabalhadores e a trabalhadoras com 
vista à conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal UGP 

Após a 
implementação 
do sistema de 
Conciliação da 
vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal (*) 

Procedimento 
interno-
(Certificação 
NP 
4552:2016) 
(*) 

Procedimento 
interno-
(Certificação 
NP 
4552:2016) 
(*) 

31. Encorajamento aos trabalhadores 
homens a usufruir de horário flexível UGP (*) (*) (*) 

32. Realização de ações de 
formação/orientação a chefias 
intermédias para, na concessão de 
horário flexível, terem presente o 
princípio da igualdade e não 
discriminação entre mulheres e 
homens 

UGP (*) (*) (*) 
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5.6.2. Subdimensão: Teletrabalho 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores 

de 
Resultado 

Meta(s) a 
alcançar 

Garantir que o regime 
de teletrabalho 
contempla as 
necessidades de 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras, em 
particular dos/as que 
têm responsabilidades 
familiares 

33. Aplicação, por iniciativa própria, 
do regime de teletrabalho a 
trabalhadores e trabalhadoras, como 
forma de conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal 

UGP 

Após a 
implementação 
do sistema de 
Conciliação da 
vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal (*) 

Procedimento 
interno-
(Certificação 
NP 
4552:2016) 
(*) 

Procedimento 
interno-
(Certificação 
NP 
4552:2016) 
(*) 
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5.6.3. Subdimensão: Jornada Contínua 
 

Objetivos Medida(s) 
Responsáveis 

Implementação 
Depart./Unidade 

Orçamento 
Indicadores de 

Resultado 
Meta(s) a 
alcançar 

Garantir que a 
modalidade de jornada 
contínua contempla as 
necessidades de 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras, em 
particular dos/das que 
têm responsabilidades 
familiares 

34. Aplicação, por iniciativa 
própria, da modalidade de 
jornada contínua a trabalhador 
ou trabalhadora com 
responsabilidades familiares 

UGP 

Após a 
implementação 
do sistema de 
Conciliação da 
vida 
profissional, 
familiar e 
pessoal 

Procedimento 
interno-
(Certificação NP 
4552:2016)  

Procedimento 
interno-
(Certificação 
NP 
4552:2016)  
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6. REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
DE IGUALDADE 

 

Com vista à implementação do plano de igualdade, todos os intervenientes da 

organização deverão assumir o compromisso de assegurar os meios materiais e 

humanos necessários para a concretização do mesmo.  

Assim, toda a organização deverá partilhar do mesmo propósito e contribuir para o 

sucesso das medidas propostas. Deverá ainda propor novas medidas sempre que 

verifiquem desajustamentos ao plano proposto ou que se verifiquem novas 

fragilidades que coloquem em causa a igualdade de género, a cidadania e a não 

discriminação. 

 

7. AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO 
 

Com vista à monitorização do plano presente plano, serão analisados semestralmente 

os indicadores definidos no quadro 1. Com esta monitorização, será possível 

acompanhar de perto o resultado das medidas implementadas e avaliar o impacto 

das mesmas, promovendo atempadamente as alterações que se julguem 

necessárias. 


