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A Baía do Tejo
A BAíA DO TEJO, SA é uma empresa que resultou da fusão 

por incorporação da SNESGES - Administração e Gestão de 

Imóveis e Prestação de Serviços, SA e da URBINDÚSTRIA - 

Sociedade de Urbanização e Infraestruturação de Imóveis, SA 

na QUIMIPARQUE - Parques Empresariais, SA. Aquelas duas 

empresas (SNESGES e URBINDÚSTRIA) geriam as áreas da antiga 

Siderurgia Nacional no Seixal, e do Parque Industrial do Seixal. A 

Quimiparque, por sua vez, geria o Parque Empresarial do Barreiro 

(ex-Complexo Industrial da Quimigal no Barreiro) e o Parque 

Empresarial de Estarreja (ex-Complexo Industrial da Quimigal 

em Estarreja). Ao longo dos anos tivemos diversos nomes e 

abraçámos com agrado uma herança dispersa e valorizámos um 

grupo de trabalho unido.

O caminho a percorrer é cada vez mais ambicioso e fazemos todos 

os dias esforços no sentido de requalificar e potenciar os nossos 

ativos. A nova empresa, BAíA DO TEJO, SA, tem como missão 

continuar a gestão e desenvolvimento daqueles territórios, agora 

com uma gestão coordenada de modo a contribuir também para 

o sucesso do Projeto do Arco Ribeirinho do Sul, anunciado pelo 

Governo em Julho de 2009. Destacamo-nos como uma empresa 

de gestão territorial e parques empresariais que quer afirmar-se 

num mercado cada vez mais global. Os nossos territórios, situados 

nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, conjugam uma 

oferta ímpar: porto marítimo e via-férrea próprios, proximidade à 

autoestrada e aos principais aeroportos. Estamos preparados para 

receber qualquer tipo de investimento e os parques empresariais 

Baía do Tejo têm soluções para as áreas industriais, de logística e 

serviços. Localizações de excelência no Grande Porto em Estarreja 

e no arco ribeirinho sul em Lisboa garantem à Baía do Tejo um 

potencial único que nos destaca a nível global.CÓPIA NÃO CONTROLADA
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Caracterização dos Recursos 
Humanos

A estrutura de Recursos Humanos da Baía do Tejo é 

maioritariamente masculina, com 60% de homens e 40% 

de mulheres. No que concerne às funções exercidas, ainda se 

denota a segregação profissional, na medida em que funções 

tradicionalmente femininas são executadas maioritariamente por 

mulheres, como é o caso de técnicos/as administrativos/as ou 

auxiliares de limpeza. Outras funções tradicionalmente masculinas 

são maioritariamente executadas por homens, como é o caso de 

encarregados/as, serralheiros/as ou motoristas.

Também no que concerne ao rácio homens mulheres em cargos 

diretivos, a estrutura está masculinizada, contando com apenas 

uma mulher em seis cargos.

Legenda: distribuição Homens/Mulheres por funçãoCÓPIA NÃO CONTROLADA
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A Igualdade de Género na 
Baía do Tejo

Para a elaboração do diagnóstico em matéria de Igualdade do 

Género na Baía do Tejo, foi seguido o Guia de Auto-Avaliação 

da Igualdade de Género nas Empresas, da autoria da Parceria 

de Desenvolvimento do Projeto Diálogo Social e Igualdade nas 

Empresas.

Neste âmbito, foram analisadas as seguintes dimensões:

1. Missão e valores da empresa;

2. Recrutamento e seleção de pessoal;

3. Investimento no capital humano através da formação e 

educação;

4. Remunerações e gestão de carreiras;

5. Diálogo social e participação de trabalhadores e 

trabalhadoras e/ou suas organizações representativas;

6. Dignidade de mulheres e homens no local de trabalho;

7. Informação, comunicação e imagem;

8. Conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar;

9. Proteção na maternidade e paternidade e assistência à 

família.

Missão e valores 
da empresa

Missão da Baía do Tejo
A Baía do Tejo, S.A. tem como missão valorizar e desenvolver 

os seus territórios, promovendo a sua requalificação urbana e 

ambiental, prosseguindo em simultâneo a atividade de gestão de 

Parques Empresariais localizados nos concelhos do Barreiro, Seixal 

e Estarreja, bem como cumprir com o desígnio da Igualdade de 

género e Igualdade de oportunidades.

A empresa tem igualmente como missão a promoção do Projeto 

do Arco Ribeirinho Sul, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 137/2008, de 12 de Setembro, no que concerne aos 

territórios localizados nos Concelhos do Barreiro, Seixal e Almada, 

conforme competências atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 57/2012 

de 12 de Março.

A manutenção da atividade de gestão dos parques empresariais 

existentes nos vários territórios tem como objetivo assegurar 

a sustentabilidade financeira da empresa, que consubstancia a 

sua atividade em políticas de racionalidade e sustentabilidade 

económica, social e ambiental, procurando eliminar os passivos 

históricos existentes e, em simultâneo, criar condições para a 

instalação de atividades económicas geradoras de emprego e 

desenvolvimento local, requalificando os territórios e imóveis 

disponíveis, atribuindo-lhes funções e usos ajustados aos tempos 

atuais e perspetivas futuras.

Visão
Promover as condições necessárias à valorização do património 

imobiliário da sociedade, designadamente através da conclusão 

dos processos de aprovação por parte das entidades competentes, 

dos instrumentos de ordenamento do território e da concretização 

no terreno das ações de requalificação ambiental.

Desenvolver o negócio de parque empresarial existente embora 

em graus diferentes de desenvolvimento nos três parques, 

procurando o seu crescimento e modernização em articulação 

com o objetivo expresso na alínea anterior.

Racionalização das estruturas da empresa, já considerando os 

efeitos da fusão, caminhando em direção a uma otimização de 

recursos e a uma permanente redução de custos.

CÓPIA NÃO CONTROLADA
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Valores
• Respeito pelos Direitos Humanos e igualdade de 

oportunidades

• Respeito pelos direitos dos trabalhadores

• Contra todas as formas de exploração incluindo trabalho 

forçado e trabalho infantil

• Contra toda e qualquer prática discriminatória

• Responsabilidade na proteção e defesa do ambiente

• Luta contra todas as formas de corrupção

• Assumpção da sua responsabilidade social através do apoio 

a entidades e atividades da sociedade que a rodeia

O facto de a Baía do Tejo ter alterado a sua missão durante o ano 

de 2013 demonstra que, para a Administração da empresa, a 

igualdade entre mulheres e homens é considerada uma prioridade 

para o desenvolvimento organizacional. Integrando a igualdade 

entre mulheres e homens na sua missão, a Baía do Tejo transmite 

a todas as suas partes interessadas que pretende investir na 

construção de relações de género igualitárias.

Esta recente alteração na missão da organização contribui para 

a efetiva operacionalização da igualdade de género, pelo que 

trabalhadores e trabalhadoras estão mais sensibilizados/as e 

atentos/as para a temática. Neste sentido, nos documentos 

estratégicos começa a haver a preocupação de efetuar menção 

expressa à igualdade entre mulheres e homens.

No Código de Ética da Baía do Tejo, revisto recentemente, a 

igualdade de oportunidades surge como valor a promover e a 

defender. Também neste documento se pode verificar a adoção de 

linguagem inclusiva. O Código de Ética será divulgado por todos/

as os/as trabalhadores/as pelo que a transmissão deste valor é 

prática na organização.

Em 2013, a Baía do Tejo aderiu ao Fórum Empresas para a 

Igualdade, assumindo, juntamente com outras empresas, um 

compromisso de melhoria com a igualdade e não discriminação 

de género, contribuindo assim para a justiça organizacional e 

satisfação das pessoas. 

Os compromissos assumidos diziam respeito à alteração da 

missão da Baía do Tejo incorporando na estratégia da empresa o 

princípio da igualdade e sensibilização sobre temática através de 

formação para os recursos humanos.

A empresa não tem ainda medidas específicas que encorajam a 

participação equilibrada de mulheres e homens nos processos 

de decisão, contando neste momento com uma equipa diretiva 

composta por 1 mulher e 5 homens.

A importância da igualdade de género assumida pela Baía do 

Tejo é ainda demonstrada pela elaboração deste diagnóstico que 

determinará a elaboração do Plano de Igualdade.

Boas Práticas Identificadas:
• Igualdade de oportunidades integra a missão da organização

• Existência de Código de Ética e sua divulgação no site da 

empresa

• Formalização e interiorização do compromisso Fórum 

Empresas para a Igualdade

Oportunidades de Melhoria:
• Divulgação de Código de Ética para trabalhadores/as

CÓPIA NÃO CONTROLADA
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Recrutamento e seleção de 
pessoal

Considerando que a Baía do Tejo é uma organização do setor 

empresarial do Estado, não existem anúncios de recrutamento 

relativos a um passado próximo sendo que neste momento as 

admissões estão condicionadas: “As empresas públicas e as 

entidades públicas empresariais do setor público empresarial 

não podem proceder ao recrutamento de trabalhadores para 

a constituição de relações jurídicas de emprego por tempo 

indeterminado, determinado e determinável, (…)” (Art. 58º da Lei 

nº 83-C/2013)

Ao nível do Recrutamento e Seleção, a Baía do Tejo tem presente 

o princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo, 

estando este também previsto no seu Contrato Coletivo de 

Trabalho (CCT), no Capítulo III, relativo à Admissão e Carreira 

Profissional: “Nas admissões ou promoções, o homem e a mulher 

estão em iguais condições, desde que satisfaçam os requisitos 

exigidos para a função”.

No processo de Recrutamento e Seleção (PC.S07), não existem 

referências expressas à igualdade de género nem consta a 

linguagem inclusiva. No entanto, o processo está definido com 

rigor, sendo definido o perfil de funções previamente à divulgação 

da vaga.

A revisão da descrição e análise de funções é um processo que 

a Direção de Recursos Humanos da Baía do Tejo se encontra a 

promover neste momento, em conjunto com os/as representantes 

de trabalhadores e trabalhadoras, sendo que as funções descritas 

no CCT estão desatualizadas e desenquadradas da realidade atual 

da empresa. Encontram-se descritas as responsabilidades de cada 

direção e departamento sem quaisquer referências ao género.

Relativamente a medidas de discriminação positiva, a Baía do Tejo 

não encoraja a candidatura e seleção de homens ou de mulheres 

para profissões/funções onde estejam sub-representados/as. No 

entanto, a empresa já contratou vários elementos do sexo oposto 

àquele que é tradicionalmente atribuído à profissão.

Na constituição das equipas de seleção, o critério é relativo 

a conhecimentos e competências, não sendo equacionado 

o princípio de uma representação equilibrada de mulheres e 

homens. Relativamente a este tópico, a Baía do Tejo ainda não 

tinha refletido sobre ele.

A empresa não mantém a informação relativa aos processos de 

recrutamento e seleção que levou a cabo nos últimos cinco anos 

tratada por sexo, mas encontra-se a sistematizar a mesma.

Boas Práticas Identificadas:
• Cumprimento da legislação

• Processo de Recrutamento e Seleção rigoroso e criterioso

Oportunidades de Melhoria:
• Efetuar Descrição e Análise de Funções em conformidade 

com a realidade atual da empresa

• Registo na Base de Dados
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Investimento no capital 
humano através da formação 
e educação

A Baía do Tejo, ao elaborar o seu plano de formação, tem presente 
o princípio da igualdade e não discriminação entre mulheres e 
homens, designadamente no que respeita às oportunidades de 
qualificação, de progressão na carreira e no acesso a cargos de 
chefia. No entanto, este aspeto não se encontra formalizado no 
processo de formação (PC.S07).

A empresa integrou, em 2013, no seu plano de formação, uma ação 
certificada sobre igualdade de género. Esta ação teve como público-
alvo a gestão de topo da organização, numa ótica de informar e 
sensibilizar agentes promotores e promotoras da mudança.

A Baía do Tejo incentiva de igual forma mulheres e homens 
para a participação em processos de aprendizagem ao longo 
da vida, tendo promovido formação para os trabalhadores e as 
trabalhadoras durante o ano de 2013. 

A empresa prevê a interrupção na carreira, para estudos ou 
formação, aos seus trabalhadores e trabalhadoras pela cláusula 
prevista no CCT relativa à licença sem vencimento: “O trabalhador 
tem ainda direito, nos termos legalmente estabelecidos, a licença 
sem retribuição de longa duração para frequência de cursos 
ministrados em estabelecimento de ensino ou de formação 
ministrada sob responsabilidade de uma instituição de ensino 
ou de formação profissional, bem como para assistência a filhos 
menores”.

Boas Práticas Identificadas:
• Formação em Igualdade de Género

Oportunidades de Melhoria:
• Sensibilização sobre igualdade de género para todos e todas 

os trabalhadores e trabalhadoras

CÓPIA NÃO CONTROLADA
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Remunerações 
e gestão de carreiras

A empresa não tem disponível uma avaliação de funções que 

lhe permita assegurar que cumpre o princípio de “salário igual 

para trabalho igual ou de valor igual” entre trabalhadores e 

trabalhadoras.

Ao analisar as remunerações de homens e mulheres constatam-se 

disparidades que se atribuem a diferentes causas, nomeadamente 

à valorização inferior das funções maioritariamente femininas 

em relação às maioritariamente masculinas. Esta segregação 

é acentuada por tradições e estereótipos, que persistem 

culturalmente, como sistematizado previamente na caraterização 

de recursos humanos. 

Uma outra causa que contribuiu para a existência das disparidades 

detetadas diz respeito ao facto da Baía do Tejo ter incorporado 

diferentes empresas, que se regiam por diferentes instrumentos 

de regulamentação coletiva e, neste sentido, por diferentes tabelas 

remuneratórias.

Na atribuição de remunerações complementares, a Baía do Tejo 

tem presente o princípio da igualdade e não discriminação em 

função do sexo, não penalizando mulheres e homens pelas suas 

responsabilidades familiares, sendo que estas remunerações 

são atribuídas por função e critérios objetivos relativos às 

competências das pessoas.

Boas Práticas Identificadas:
• Cumprimento da legislação

Oportunidades de Melhoria:
• Efetuar Avaliação de Funções

• Efetuar estudo aprofundado sobre disparidades salariais

Diálogo social e participação 
de trabalhadores e 
trabalhadoras e/ou suas 
organizações representativas

A empresa incentiva trabalhadores e trabalhadoras a 

apresentarem sugestões, apesar de nunca o ter feito 

expressamente com o intuito de recolher informação sobre a 

igualdade entre homens e mulheres, conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal e proteção da maternidade e 

paternidade.

A Baía do Tejo, apesar de ainda não avaliar a satisfação 

de trabalhadores e trabalhadoras, promove momentos de 

confraternização com todos e todas, por forma a promover o 

diálogo social e a participação dos/as mesmos/as. Entre estes 

momentos, contam-se o almoço de natal e as comemorações do 

S. Martinho e do Dia de Reis.

Existe ainda uma forte relação com os antigos trabalhadores 

e trabalhadoras da empresa, tendo sido, a título de exemplo, 

realizada uma homenagem a um ex-Administrador.

Boas Práticas Identificadas:
• Momentos de confraternização promovidos para 

trabalhadores e trabalhadoras

• Filosofia de envolvimento e auscultação de representantes de 

trabalhadores e trabalhadoras

Oportunidades de Melhoria:
• Incentivar a apresentação de sugestões para a construção do 

plano de igualdade

• Realização de reuniões com trabalhadores e trabalhadoras ou 

suas estruturas representativas onde se abordam questões 

relacionadas com a igualdade entre homens e mulheres

• Efetuar avaliação de satisfação de trabalhadores e 

trabalhadoras

Legenda: fotografia do jantar de natal de 2013 da Baía do Tejo
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Dignidade de mulheres e 
homens no local de trabalho

A empresa neste momento não possui normas escritas que 

garantam o respeito pela dignidade de mulheres e homens no 

local de trabalho nem procedimentos formais ou específicos para 

apresentação de queixa ou reparação de danos decorrentes da 

violação do respeito pela dignidade de mulheres e homens no local 

de trabalho. No entanto, trabalhadores e trabalhadoras recorrem à 

Direção de Recursos Humanos para deteção de situações menos 

conformes com os valores da empresa e a legislação em vigor.

Boas Práticas Identificadas:
• Existência de Código de Ética

Oportunidades de Melhoria:
• Formalização de procedimentos para apresentação de queixa 

em caso de situações de discriminação em função do sexo

• Estabelecimento de procedimentos específicos para 

reparação de danos decorrentes da violação do respeito pela 

dignidade de mulheres e homens no local de trabalho
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Informação, 
comunicação e imagem

Na comunicação interna, a empresa tem em consideração o 

princípio da igualdade e da não discriminação em função do 

sexo, procurando empregar formas gramaticais inclusivas e 

verdadeiramente neutras. Não existem, porém, definidas normas 

escritas que regulem a comunicação em termos de linguagem 

inclusiva, não sendo esta prática corrente de toda a organização.

Nos instrumentos da empresa que apresentam valores 

quantificados relativos a trabalhadores e trabalhadoras, 

designadamente em diagnósticos e relatórios, surgem os dados 

desagregados por sexo na medida em que muito frequentemente 

esse é um requisito legal.

A empresa não divulga informação relativa aos direitos e deveres 

dos trabalhadores e trabalhadoras em matérias de igualdade e não 

discriminação em função do sexo, maternidade e paternidade apesar 

de informar sempre que oportuno ou solicitado, os trabalhadores e as 

trabalhadoras sobre os seus direitos nesta matéria.

Relativamente às imagens utilizadas na promoção da sua 

atividade, a Baía do Tejo, procura imagens neutras, não 

discriminatórias em função do sexo.

De forma a promover a igualdade de género, a Baía do Tejo 

dissemina ainda informação na sua newsletter mensal, tendo 

um capítulo reservado à temática. Nesta rúbrica encontram-se 

notícias como ações da Comissão da Igualdade no Trabalho e no 

Emprego, eventos externos ou internos. A newsletter da Baía do 

Tejo é divulgada a todas as partes interessadas, estando inclusive 

no site da empresa para download, sendo um instrumento de 

comunicação com stakeholders privilegiado.

A Baía do Tejo entregou a trabalhadores e trabalhadoras um filme 

com os melhores momentos de 2013 onde se dava especial ênfase 

à igualdade de género, mostrando o excerto da reportagem da RTP 

da assinatura do compromisso Fórum Empresas para a Igualdade 

ou os melhores momentos da festa de natal para crianças, sendo 

que este aspeto é considerado prioridade estratégica para a 

empresa e assim o procura disseminar pelos/as trabalhadores/as.

Ao nível das relações com a comunidade, a Baía do Tejo, num 

quadro de Responsabilidade Social, desenvolve iniciativas, por 

exemplo, de apoio a famílias carenciadas ou aos bombeiros.

Boas Práticas Identificadas:
• Divulgação de Informação sobre Igualdade de Género na 

Newsletter

• Utilização de imagens e linguagem inclusivas nos suportes 

comunicacionais

• Filme com melhores momentos de 2013 com forte presença 

da temática da Igualdade de Género

Oportunidades de Melhoria:
• Efetuar normas relativas à comunicação que orientem os 

recursos humanos na utilização da linguagem inclusivaCÓPIA NÃO CONTROLADA
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Conciliação entre a vida 
profissional, pessoal e familiar

No âmbito do Fórum Empresas para a Igualdade - IGEN, a Baía do 

Tejo aderiu à Campanha Nacional de Promoção da Conciliação 

entre a vida profissional e familiar “Tempo para ter Tempo”. No 

âmbito desta campanha, foi promovido um concurso de desenho 

dirigido a filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras. Destes 

desenhos, um foi selecionado pelo júri da iniciativa para fazer 

parte da agenda do Fórum, onde constam desenhos de outras 

empresas.

Relativamente a novas formas de organização de trabalho, a 

empresa ainda não concedeu horários de trabalho flexíveis 

nem trabalho a tempo parcial com vista à conciliação entre a 

vida profissional, familiar e pessoal, apesar destas modalidades 

estarem previstas no CCT. No que diz respeito à possibilidade de 

trabalho a partir de casa quando necessário à conciliação entre a 

vida pessoal, familiar e pessoal, esta apenas é aplicável a alguns 

trabalhadores e trabalhadoras, devido a especificidades das 

funções.

Na marcação dos horários por turnos, a empresa possibilita trocas 

entre trabalhadores por forma a considerar necessidades de 

conciliação.

Legenda: distribuição de homens e mulheres por horários de trabalho
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Relativamente ao horário de trabalho, são apenas os homens a 

trabalhar por turnos, o que demonstra que ainda persistem alguns 

estereótipos a este nível.

Quanto aos cargos com isenção de horário de trabalho, 

esta modalidade está prevista para algumas funções, 

independentemente do sexo.

Não estão previstas licenças superiores ao estabelecido na 

legislação para assistência a familiares ou de parentalidade.

No que concerne a benefícios diretos a trabalhadores e 

trabalhadoras e suas famílias, a Baía do Tejo é uma empresa atenta 

e preocupada com o bem-estar das pessoas. 

A empresa desenvolve várias atividades ligadas à promoção da 

saúde e bem-estar, nomeadamente rastreios. Existem vários 

benefícios para trabalhadores e trabalhadoras e seus familiares 

dependentes (cônjuges e filhos/as) neste domínio, sendo que 

estão previstas regalias no Hospital CUF, tais como serviços de 

urgência, consultas médicas, internamento, entre outros.

É ainda benefício de trabalhadores e trabalhadoras o pagamento 

da verba não comparticipada de medicamentos comparticipados. 

Ainda no que se refere a práticas promotoras de conciliação, a 

Baía do Tejo tem estabelecido um protocolo com o ginásio (cliente 

do Parque Empresarial do Barreiro) e promove aulas de yoga nas 

suas instalações, nas quais participam um número equilibrado de 

mulheres (7) e homens (5). 

Boas Práticas Identificadas:
• Campanha de conciliação promovida internamente

• Participação na iniciativa do Fórum Empresas para a 

Igualdade

Oportunidades de Melhoria:
• Estabelecimento de protocolos com serviços de apoio para 

familiares

• Divulgação de recursos existentes na área geográfica da 

empresa que facilitem a conciliação

• Realização de workshops de sensibilização sobre os temas 

gestão financeira familiar, eficiência energética, gestão do 

tempo
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Proteção na maternidade e paternidade                             
e assistência à família
Ao nível da proteção na maternidade e paternidade e assistência 

à família, a empresa encara de igual modo o exercício dos direitos 

de pais e mães. Relativamente a licenças de parentalidade ou 

de assistência a menores, a Baía do Tejo cumpre o estipulado na 

legislação.

A empresa incentiva o relacionamento com os filhos e as filhas de 

trabalhadores/as e, por este motivo, promoveu uma festa de natal 

para os/as mesmos/as.

Este envolvimento das famílias que se pretende contínuo, foi o 

mote para a construção do postal de natal, desenhado pelos filhos 

e filhas de trabalhadores/as, sob a supervisão de um trabalhador 

da empresa que é também artista plástico.

 

Boas Práticas Identificadas:
• Festa de Natal para filhos e filhas de trabalhadores e 

trabalhadoras

• Postal de Natal elaborado pelos filhos e filhas de 

trabalhadores e trabalhadoras
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Plano de Igualdade 

da Baía do Tejo
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Plano de Igualdade da Baía do Tejo

Dimensão Objetivos Medidas / Ações Responsabilidade Recursos Humanos e Financeiros Indicadores de processo Indicadores de resultado Calendarização

Missão e Valores Promoção dos princípios da 
Igualdade de Género junto de 
stakeholders

Divulgação de Código de Ética para 
stakeholders

Assessora Jurídica 
do Conselho de 
Administração

RH: Técnica de Marketing Proposta de artigo para 
newsletter

Artigo na newsletter Março de 2014

Divulgação de iniciativa Igen para 
clientes

Direção Comercial 
(Marketing)

RH: Direção de Recursos 
Humanos, Técnica de Marketing

Convite às entidades 
clientes

Realização de Sessão em 
parceria com CITE

Nº de clientes que demonstram 
interesse em aderir ao Igen

2015

Monitorização do plano de 
Igualdade

Promoção de reunião semestral para 
avaliação e redefinição do Plano de 
Igualdade

Conselheira para a 
Igualdade

RH: Direção de Recursos 
Humanos, Conselheira para a 
Igualdade, Representante de 
trabalhadores/as, Administração

Agendamento de 
reuniões

Nº de reuniões anuais =2 Semestral

Recrutamento e seleção 
de pessoal

Monitorização e Registo de 
Candidatos/as a 

Criação de base de dados de 
candidatos/as desagregada por sexo

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Equipa da Direção de 
Recursos Humanos

Proposta de base de 
dados

Preenchimento de novos dados Quando aplicável

Promover justiça organizacional 
e dessegregação profissional

Efetuar Descrição e Análise de 
Funções em conformidade com a 
realidade atual da empresa

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Equipa da Direção de 
Recursos Humanos

Entrevistas com 
trabalhadores/as para 
recolha de informação

Sistematização de Descrições e 
Análises de Função

2014/2015

Investimento no capital 
humano através da 
formação e educação

Sensibilização para a Igualdade 
de Género

Sensibilização sobre Igualdade de 
Género para todos e todas os/as 
colaboradores/as

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Equipa da Direção de 
Recursos Humanos

Nº de profissionais 
inscritos

Nº de profissionais que 
frequentaram a ação

2014/2015

Remunerações e Gestão 
de Carreiras

Promover justiça salarial Efetuar avaliação de funções Direção de Recursos 
Humanos

RH: Direção de Recursos 
Humanos

Estudo de avaliação de 
Funções

Relatório de avaliação de 
Funções

2016

Efetuar estudo aprofundado sobre 
disparidades salariais

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Direção de Recursos 
Humanos

Estudo de disparidades 
salariais

Relatório sobre igualdade salarial 2016CÓPIA NÃO CONTROLADA
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Dimensão Objetivos Medidas / Ações Responsabilidade Recursos Humanos e Financeiros Indicadores de processo Indicadores de resultado Calendarização

Diálogo social e partici-
pação de trabalhadores/
as e/ou suas organiza-
ções representativas

Promoção de diálogo social e 

aproximação de profissionais

Eleição de Representante de 

trabalhadores e trabalhadoras para as 

questões da igualdade

Conselheira para a 

Igualdade

RH: Conselheira para a Igualdade, 
trabalhadores/as

Votação Divulgação de resultados
Quando redefinido o 
Plano de Igualdade

Efetuar avaliação de satisfação de 
trabalhadores e trabalhadoras

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Todos/as os/as 
trabalhadores/as

Questionário de 
satisfação de 
trabalhadores/as

Relatório de tratamento de 
resultados

2015

Informação, comunica-
ção e imagem

Promoção da linguagem inclusiva Efetuar normas relativas à comunicação 

que orientem os recursos humanos na 

utilização da linguagem inclusiva

Direção de Recursos 

Humanos

RH: Direção de Recursos Humanos, 

Técnica de Marketing

Definição de normas 

relativas à linguagem 

inclusiva

Divulgação de normas relativas à 

linguagem inclusiva
2014

Sensibilização em Igualdade de 

Género

Rúbrica de Igualdade de Género na 
newsletter

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Direção de Recursos 
Humanos, Técnica de Marketing

------------ Nº de rúbricas Em contínuo

Conciliação entre a vida 
profissional, pessoal e 
familiar

Divulgação de serviços que 

permitam melhor conciliação

Estabelecimento de protocolos com 

serviços de apoio para familiares

Direção de Recursos 

Humanos

RH: Equipa da Direção de 
Recursos Humanos

Nº contactos efetuados Nº de protocolos estabelecidos Em contínuo

Divulgação de recursos existentes 
na área geográfica da empresa que 
facilitem a conciliação

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Direção de Recursos 
Humanos, Técnica de Marketing

Recolha de informação 
sobre serviços de 
proximidade

Divulgação de mapa de serviços 
de proximidade

2015

Sensibilização sobre temas centrais 

para a conciliação

Realização de workshops de 
sensibilização sobre os temas 
gestão financeira familiar, eficiência 
energética, gestão do tempo

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Equipa da Direção de 
Recursos Humanos

Nº de sessões planeadas Nº de participantes
1 por ano

(início em 2015)

Promoção de relação com famílias Realização de iniciativa para famílias 
de trabalhadores/as

Direção de Recursos 
Humanos

RH: Equipa da Direção de 
Recursos Humanos

Planeamento de open day
Realização de open day

Nº de participantes
2015

Proteção na maternida-
de e paternidade e assis-
tência à família

Informação a trabalhadores/as sobre 

os seus direitos Divulgação direitos parentalidade
Direção de Recursos 

Humanos

RH: Equipa da Direção de 
Recursos Humanos

------------ Nº de folhetos entregues Quando aplicávelCÓPIA NÃO CONTROLADA
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