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I. Introdução 

O desenvolvimento organizacional e as políticas de gestão de pessoas baseadas no valor do 

capital humano, competências e qualidade, suscitam cada vez mais importância em questões 

relacionadas com a Igualdade de Género. 

A implementação de planos que promovam a igualdade de tratamento e oportunidades entre 

homens e mulheres contribuem para a diminuição/eliminação de situações discriminativas que 

possam ainda ocorrer, tornando-se imprescindível a promoção das políticas de Responsabilidade 

Social, e os princípios do Bom Governo. 

O Plano para a Igualdade de Género é um documento de elaboração anual, tornado obrigatório, 

na Administração Pública, pela Lei n.º 62/2017, de 01 de agosto, que regulamenta a elaboração do 

Plano para a Igualdade na Administração Pública.  

Face ao conjunto de desigualdades existentes na sociedade e consequentemente os efeitos que 

causam na vida coletiva, a promoção da igualdade de género tem-se assumido como uma questão 

social perante a qual as entidades empregadoras e demais profissionais, devem contribuir como 

agentes de mudança. 

O Plano para a Igualdade visa adotar e fortalecer políticas com igual visibilidade, poder e 

participação de homens e mulheres, na vertente pública e privada de cada cidadão. 

Pretende-se que seja uma ferramenta dinâmica, que apresente informações anuais sobre 

indicadores de recursos humanos por género, tendo sempre como referência a data de 31 de 

dezembro. 

Desta forma, elaborou-se o presente Plano para a Igualdade, garantindo que obedece a critérios 

claros, objetivos e transparentes, enriquecida com indicadores, quadros e gráficos, que retratam o 

respeito pelo princípio da igualdade no Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, 

E.P.E. (IPO Lisboa).



II. ENQUADRAMENTO 

 

  

 

6 PLANO PARA A IGUALDADE 
2020 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 
FRANCISCO GENTIL E. P. E. 

 

II. Enquadramento 

Foi aprovado, na Lei n.º 62/2017, de 1 de Agosto, o regime da representação equilibrada entre 

mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor publico 

empresarial e das empresas cotadas em bolsa1 , que as entidades do setor público empresarial 

devem, anualmente, “elaborar planos para a igualdade tendentes a 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 Código de Trabalho (CT)2, dá pertinência ao tema da Igualdade de Género, nomeadamente 

através de disposições gerais sobre igualdade e não discriminação, proibição de assédio, igualdade e 

não discriminação em função do sexo e parentalidade. 

A alteração ao Código do Trabalho3 , veio reforçar a proteção na parentalidade, bem como o 

diploma que regula especificamente a proteção social na parentalidade no âmbito do sistema de 

previdência e no subsistema de solidariedade, estabelecendo nomeadamente a proibição de 

discriminação em função dos direitos de maternidade e paternidade, discriminações remuneratórias 

relacionadas com a atribuição de prémios de assiduidade e produtividade, bem como afetações 

desfavoráveis em termos de progressão na carreira. 

Têm sido emitidas recomendações pela Assembleia da República, designadamente: 

• Resolução n.º 116/2012, de 13 de julho, recomenda medidas de valorização da família 

que facilitem a conciliação entre a vida familiar e profissional; 

• Resolução n.º 260/2017, de 30 de novembro, recomenda a adoção de medidas que 

garantam o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho 

com a vida familiar; 

• Lei n.º 60/2018 de 21 de agosto, aprova medidas de promoção da igualdade 

remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor, através de 

quatro tipos de mecanismos de informação, avaliação e correção. 

Face ao que antecede, e nos termos Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, o IPO Lisboa. elabora o 

presente plano, o qual respeita as normas supra identificadas. 

                                                                    
1 Referido no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de Agosto 
2 Subsecção III – artigos 23º a 65º 
3 Lei n.º 90/2019 de 4 de setembro 
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III. Apresentação 

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E., doravante designado por 

IPO Lisboa, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira 

e de património próprio, insere-se no setor público empresarial do Estado e encontra-se sujeito à 

tutela e superintendência governamental. 

O IPO Lisboa é uma unidade de saúde com quase um século de experiência no tratamento, estudo 

e investigação do cancro. Presta cuidados de saúde altamente especializados e diferenciados, sendo 

o principal hospital oncológico português, o IPO Lisboa é certificado como Centro de Referência 

Nacional no tratamento de vários tipos de cancro pelo Ministério da Saúde, e acreditado pela 

Organization of European Cancer Institutes. 

 

SEDE 

Rua Professor Lima Basto, 1099- 023 Lisboa 

 

MISSÃO DO IPO LISBOA 

Garantir a prestação de cuidados de saúde de excelência em todos os domínios de intervenção, 

promoção e contributo para o ensino pré e pós-graduado e incentivo à investigação, pautando-se por 

princípios científicos, de humanização, motivação e pertença para os cidadãos e profissionais. 

 

VISÃO 

O IPO afirma-se na criação de valor através de políticas de sustentabilidade, eficiência e 

reconhecimento externo. 

 

VALORES 

Expressam e evidenciam o compromisso do IPO em conduzir a sua atividade no melhor interesse 

dos doentes que serve:  

• Respeito pelos doentes;  

• Práticas humanizadoras;  

• Respeito pelas regras para acesso;  

• Padrões técnicos de excelência (Centros de Referência e certificação nacional e 

internacional);  

• Inovação e melhoria contínua de qualidade;  

• Valorização dos colaboradores;  

• Eficiência.
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IV. Caracterização do Universo Laboral 

O IPO Lisboa, em dezembro de 2019 contou com 1959 trabalhadores no ativo, dividindo-se em 

1562 mulheres e 397 homens, sendo que a maioria dos profissionais se situa na faixa etária dos 35 

aos 39 anos, conforme dados recolhidos em dezembro de 2019. 

 

Recursos Humanos/Sexo – últimos cinco anos 

Ano 
Sexo 

Total 
% 

H M H M 

2015 401 1.420 1.821 22% 78% 

2016 406 1.463 1.869 22% 78% 

2017 402 1.469 1.871 21% 79% 

2018 406 1.486 1.892 21% 79% 

2019 397 1562 1959 20% 80% 

 

 

Evolução 2015/2019 
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TAXA DE FEMINIZAÇÃO DO EFETIVO TOTAL4 = 79,73% 

Efetivo por sexos 2019 

 

 

 

ESTRUTURA ETÁRIA EM 2019 

Estrutura etária 

 

 

Existem 10 grupos profissionais distintos, cada um deles com carreiras e graus de 

desenvolvimento autónomos, que ocupam as diferentes funções do Instituto, no âmbito 

operacional, técnico e administrativo. 

 

Existem 10 grupos profissionais distintos, cada um deles com carreiras e graus de 

desenvolvimento autónomos, que ocupam as diferentes funções do Instituto, no âmbito 

operacional, técnico e administrativo. 
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Existem 10 grupos profissionais distintos, cada um deles com carreiras e graus de 

desenvolvimento autónomos, que ocupam as diferentes funções do Instituto, no âmbito operacional, 

técnico e administrativo. 

EFETIVOS EM 31 DEZEMBRO 2019  

 

Nº trabalhadores 

 Homens Mulheres Total % 

Conselho de Administração 3 2 5 0,26 

Pessoal Dirigente 5 13 18 0,92 

Pessoal Médico Com Contrato 97 171 268 13,68 

Pessoal Médico em Formação Pré-Carreira 27 68 95 4,85 

Pessoal Médico - Total 124 239 363 18,53 

Pessoal de Enfermagem 76 514 590 30,12 

P. Técnico Superior de Saúde - Carreira 1 10 11 0,56 
Pessoal Técnico Superior com Funções Equivalentes a 
Técnico Superior de Saúde 8 32 40 2,04 

Pessoal Farmacêutico 2 19 21 1,07 

P. Técnico Superior de Regime Geral 11 45 56 2,86 

P. Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 36 157 193 9,85 

Pessoal de Investigação 0 7 7 0,36 

Pessoal Docente 0 2 2 0,10 

Pessoal de Informática 7 3 10 0,51 

Assistente Técnico 39 193 232 11,84 

Assistente Operacional 85 326 411 20,98 

Total Geral 397 1.562 1.959 100 

 

No que respeita às habilitações literárias detidas pelos trabalhadores do IPO Lisboa, verifica-se 

que 49% concluiu o ensino universitário, o que se justifica pelo nível de especialização e exigência 

das carreiras especiais do setor da saúde. 

Estrutura habilitacional 

 Homens Mulheres Total % 

4 anos de escolaridade 8 55 63 3,22 

6 anos de escolaridade 23 77 100 5,10 

9 anos de escolaridade 38 116 154 7,86 

11 anos de escolaridade 7 39 46 2,35 

12 anos de escolaridade 55 222 277 14,14 

Bacharelato 14 129 143 7,30 

Licenciatura 193 772 965 49,26 

Mestrado 52 138 190 9,70 

Doutoramento 7 14 21 1,07 

Total 397 1.562 1.959 100 

 

Constata-se que o mapa de pessoal do IPO Lisboa é predominantemente feminino (80%) sendo 

que a estrutura habilitacional acompanha essa realidade. 
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No que respeita à conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, em particular no 

âmbito da parentalidade e assistência à família, conclui-se que estes direitos dos trabalhadores têm 

sido gozados por ambos os géneros, verificando-se um aumento percentual por parte dos homens na 

estatística dos últimos dois anos: 

Absentismo em horas 
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As participações em ações de formação profissional são frequentadas por profissionais de 

ambos os sexos, sem qualquer distinção, destacando-se que as mulheres representaram 80,58% do 

total de participações em 2019. 

 

Participações5 em ações de formação, por tipo, segundo a duração 

Tipo de ação / duração Menos de 30 
horas 

De 30 a 59 
horas 

De 60 a 119 
horas 

120 horas ou 
mais Total 

Interna6 

H 235 9 0 0 244 

M 1.542 32 19 2 1.595 

T 1.777 41 19 2 1.839 

Externa 

H 377 29 0 8 414 

M 1.079 56 0 1 1.136 

T 1.456 85 0 9 1.550 

Total 

H 612 38 0 8 658 

M 2.621 88 19 3 2.731 

T 3.233 126 19 11 3.389 

 

 

 

 

 

                                                                    
5 N.º de participações = n.º de ações * n.º de participantes. 
6  Não está incluída a formação em contexto de trabalho. 
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V. Igualdade de género no IPO Lisboa 

A análise das questões de Igualdade de Género no IPO Lisboa tem por base a estrutura do “Guião 

para a Implementação de Planos de Igualdade nas Empresas” da Comissão para a Cidadania e 

igualdade de Género. 

Nesse sentido, o IPO Lisboa procedeu à identificação dos objetivos e medidas a implementar a 

curto e médio prazo (anexo I), atendendo à complexidade e importância do tema, o IPO Lisboa irá 

criar uma task force para, tendo por base o anexo I, proceder ao autodiagnóstico e implementação 

das medidas. 

Não obstante o trabalho desenvolvido, identifica-se no presente documento as medidas já 

existentes. 

1. Igualdade no acesso a emprego 

1.1. Anúncios, seleção e recrutamento 

O IPO Lisboa divulga no próprio site e jornal público, os anúncios de oferta de emprego não 

contendo, direta ou indiretamente, qualquer restrição, especificação ou preferência baseada no 

sexo7. 

O recrutamento de pessoal para os vários grupos profissionais é indiferenciado entre mulheres 

e homens, respeitando a legislação , que proíbe a discriminação de tratamento dos candidatos a 

emprego, não podendo estes serem beneficiados ou prejudicados no acesso ao emprego em função 

da ascendência, idade, sexo, orientação sexual, identidade de género, estado civil, nacionalidade, 

origem ética ou raça, religião, convicções políticas ou ideológicas, filiação sindical entre outras, 

devendo o Estado promover a igualdade de acesso a tais direitos. 

O IPO Lisboa atende ao cumprimento da legislação8 em vigor, no que respeita à publicitação dos 

anúncios de ofertas de emprego, bem como ao tratamento da informação de forma desagregada por 

género. Neste sentido, todas as publicações de oferta de emprego são claras especificando as 

exigências pretendidas, as qualificações necessárias, os requisitos ao desempenho da função, a 

remuneração a atribuir e o tipo de contrato a celebrar. 

Os registos dos processos de recrutamento efetuados mantêm-se pelo período de cinco anos, 

agrupados por anos, processos de recrutamento e por grupos profissionais9. 

É também assegurada a substituição temporária das trabalhadoras grávidas puérperas ou 

lactantes e ausentes ao trabalho no gozo de direitos relacionados com a parentalidade, garantindo o 

seu regresso após o gozo desses direitos. 

                                                                    
7 Aplicabilidade dos números 1, 2 e 3 do artigo 30.º do Código do Trabalho. 
8 Números 1 e 2 do artigo n.º 24 do Código do Trabalho 
9 Artigo 32.º do Código do Trabalho. 
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1.2. Período experimental 

Na rescisão no período experimental o IPO Lisboa respeita o período da efetiva execução do 

contrato de modo a avaliar o interesse na sua manutenção, agindo, em caso de insuficiente 

desempenho, de acordo com o estipulado na Lei10. 

 

2. Formação inicial e contínua 

É reconhecida a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no acesso à formação. 

O IPO Lisboa detém Plano de Formação assente em necessidades formativas previamente 

identificadas, assegurando a oportunidade a mulheres e homens terem igual acesso ao número de 

horas de formação certificada, como se pode constatar pelos indicadores apresentados. 

Os novos trabalhadores são recebidos com um folheto de acolhimento que presta um conjunto 

de informações e orientações úteis para os trabalhadores recém-admitidos na Instituição, de modo a 

facilitar a sua integração. 

A todos os profissionais em início de funções é-lhes proporcionada qualificação inicial on job, de 

forma a garantir o ingresso na Instituição, independentemente da qualificação que detêm11. 

Os novos profissionais são também direcionados para uma formação/acolhimento inicial, onde 

lhes é apresentada a Instituição e as suas regras básicas de circulação, segurança, de direitos, 

informação sobre aspetos relevantes na prestação de trabalho e interação com o Serviço de Gestão 

de Recursos Humanos do IPO Lisboa12. 

Nesta conformidade, é assegurado o acesso à formação interna, no centro de formação do IPO 

Lisboa, ou externa em outras entidades, tendo uma participação indiferenciada entre mulheres e 

homens. 

Desenvolve-se uma política de estímulo e garantia de desenvolvimento de competências 

técnicas e comportamentais durante o horário de trabalho, sem qualquer tipo de discriminação, 

tendo por base o sistema de avaliação em uso na Instituição, o SIADAP. 

As fichas de avaliação13 em uso na Instituição incluem campos para descrição de expectativas, 

condições e ou requisitos de desenvolvimento pessoal e profissional, no seu ponto 9, e diagnóstico 

de necessidades de formação, no seu ponto 10. 

 

                                                                    
10 Artigos 111.º e 114º do Código do Trabalho. 
11 Alínea a) do artigo 130.º do Código do Trabalho. 
12 Conforme consta no dever de informação descrito no artigo n.º 106 do Código do Trabalho. 
13 Modelo de fichas de avaliação decorrente da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro. 
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3. Igualdade nas condições de trabalho 

Os profissionais do IPO Lisboa estão sujeitos à igualdade de condições de trabalho, 

nomeadamente quanto à retribuição para trabalho igual ou de valor igual14, e nos critérios de 

determinação da retribuição15. 

O IPO Lisboa respeita as tabelas remuneratórias existentes para a Administração Pública e 

demais Acordos Coletivos de Trabalho, os quais se pautam por assegurar base de salário igual para 

trabalho igual, independentemente do género. 

 

3.1. Avaliação de desempenho 

O instrumento de gestão em uso no IPO Lisboa para a avaliação do desempenho dos 

profissionais, é o “Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública” 

(SIADAP)16. 

O Sistema de avaliação aplicado requer definição de objetivos estratégicos mensuráveis, que 

exclui qualquer discriminação, direta ou indireta, baseada no sexo, nem penaliza os profissionais 

aquando do exercício das suas responsabilidades familiares. 

A atribuição da avaliação final é efetuada com base no desempenho do respetivo biénio, tendo 

por base os objetivos contratualizados entre ambos os intervenientes no processo, não existindo 

qualquer diferenciação de género. 

 

3.2. Promoção/progressão na carreira profissional 

O IPO Lisboa, assegura a igualdade, nos diversos grupos profissionais, ao nível de remunerações 

e dos processos de gestão da carreira.  

Os trabalhadores da Administração Pública têm regras próprias de progressão e de promoção. 

As valorizações remuneratórias das carreiras gerais e especiais assentam no Sistema Integrado 

de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP) cujas avaliações relevantes estão 

sujeitas a quotas. As quotas não fazem distinção de género. 

Nas carreiras pluricategoriais, os trabalhadores além de poderem obter progressão com base no 

SIADAP, podem também concorrer a uma promoção, para mudar de categoria, dentro da mesma 

carreira, com correspondente valorização salarial. 

                                                                    
14 Estipulado no artigo 31.º do Código do Trabalho. 
15 Artigo 270.º do Código do Trabalho. 
16 Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro e suas alterações. 
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Ambas possibilitam uma gestão da carreira igualitária para homens e mulheres. 

 

3.3. Salários 

As políticas salariais no IPO Lisboa assentam no princípio de salário igual trabalho igual, sem 

qualquer discriminação em função do género, têm por base a tabela remuneratória em vigor para a 

Administração Pública, as tabelas das carreiras, os acordos coletivos de trabalho e o regulamento 

interno. 

 

4. Proteção na parentalidade 

4.1. Licenças/licenças partilhadas 

Todos os direitos relativos à parentalidade são assegurados de acordo com a Lei17. 

 

4.2. Licenças/faltas 

As faltas dadas pelos progenitores, não determinam perda de direitos, salvo quanto à 

retribuição, e são consideradas como prestação efetiva de trabalho18. 

 

4.3. Redução do tempo de trabalho 

O IPO Lisboa permite, quando possível, a redução e/ou flexibilização de horário de trabalho para 

os profissionais com responsabilidades familiares. 

 

4.4. Formação para reinserção profissional 

 

4.5. Proteção da segurança e saúde de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante 

São asseguradas condições de trabalho idênticas e igualdade de ganhos mensais entre homens 

e mulheres em cada categoria profissional, sendo integralmente respeitados os direitos consignados 

na legislação em vigor, relativamente a proteção de grávidas, puérperas ou lactantes, nomeadamente 

quanto a licenças, restrições de trabalho noturno e/ou suplementar19. 

                                                                    
17 Artigo 33.º e artigo 62.º do Código do Trabalho, artigo 50.º a 60.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e artigo n.º 111.º do 

Código do Trabalho. 
18 No que respeita às ausências descriminadas no número 4 do artigo 31.º e artigo 65.º do Código do Trabalho. 
19 Artigo 33.º e artigo 62.º do Código do Trabalho e artigo 50.º a 60.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro. 
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O IPO Lisboa assegura que todos os profissionais que trabalhem em áreas que possam colocar 

em risco a mãe ou o feto, como nos serviços de medicina nuclear, radioterapia, radiologia, etc., 

tenham atividades adaptadas ou se mantenham ausentes com faltas justificadas, para sua proteção e 

segurança. 

 

4.6. É proibido o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de 

trabalhador/a no gozo da licença parental 

 

4.7. Comunicação no âmbito da não renovação de contrato a termo com trabalhadora 

grávida, puérpera ou lactante ou com trabalhador/a no gozo da licença parental 

Não ocorre no IPO Lisboa, a não renovação do contrato a termo de trabalhadoras grávidas, 

puérperas ou lactantes ou com trabalhador/a no gozo da licença parental, pelo que nunca foi 

comunicado à CITE20. 

 

5. Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal 

5.1. Organização dos tempos de trabalho: horário flexível ou trabalho a tempo parcial 

A flexibilização de horário de trabalho, horas de entrada e saída, no cumprimento do período 

normal de trabalho semanal21, é aplicada no IPO Lisboa, mediante solicitação do próprio e de acordo 

com a função do profissional e disponibilidade da unidade orgânica. 

 

5.2. Faltas 

As faltas são regidas pela LGTFP, para os profissionais com contrato de trabalho em funções 

públicas e pelo CT para os profissionais com contrato individual de trabalho. 

 

5.3. Teletrabalho 

No IPO Lisboa não é habitual recorrer-se ao Teletrabalho. No entanto, com o aparecimento da 

doença pandémica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, designada por COVID-19, e por 

forma a garantir a segurança de todos, o distanciamento social, e a articulação da vida profissional e 

                                                                    
20 Conforme previsto no n.º 3 do artigo 144.º do Código do Trabalho. 
21 Prevista no artigo 111º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) e artigo 56.º e 57.º do Código de Trabalho 

(CT) 
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familiar e o fecho de escolas, trezentos e um (301) profissionais passaram a desenvolver atividade 

em regime de teletrabalho. 

Este novo desafio ocorreu num período aproximado de 4 meses e meio, entre 16/03/2020 e 

31/08/2020. 

 

6. Prevenção da prática de assédio no trabalho 

A existência de declarações ou fatos de assédio obriga ao levantamento de averiguações e 

instauração de procedimento disciplinar22. 

O IPO Lisboa não tem medidas especificas relacionadas com esta matéria, entendendo como 

pertinente a adoção de medidas complementares nomeadamente formação nesta área. 

                                                                    
22 Conforme regulado no artigo 29.º do Código do Trabalho. 
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VI. Novas medidas 

Analisados os dados existentes e independentemente do trabalho que a task force irá realizar, 

defende-se a criação das seguintes medidas de acordo com a exigência normativa da Lei n.º 62/2017 

de 01 de agosto: 

1. Afixar na Intranet, informação sobre os direitos e deveres dos profissionais em matéria 

de igualdade e não discriminação, conforme disposto nos números 4 e 5 do artigo 24.º 

do Código do trabalho; 

2. Elaborar relatórios de registo dos processos de recrutamento com desagregação por 

sexo, de acordo com o artigo 32.º do Código do trabalho; 

3. Inserir nos folhetos de integração de novos colaboradores, menção à igualdade do 

género e não discriminação; 

4. Promover formação para a igualdade do género e não discriminação; 

5. Inserir na missão do IPO Lisboa reflexão sobre a igualdade de género. 

O presente plano é um documento evolutivo e será revisto e aprovado anualmente. 
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VII. Acompanhamento e revisão 

O presente plano foi definido para o ano de 2020 e representa o compromisso do IPO Lisboa 

para com as medidas nele constante. 

Não obstante a Instituição cumprir as matérias em vigor conforme descrito, o presente Plano irá 

ser reforçado com autodiagnóstico até final de dezembro de 2020. 

Proceder-se-á à criação de uma equipa (Task Force interna) para acompanhamento do processo, 

constituída por elementos de diferentes grupos profissionais e serviços. 

Será monitorizado semestralmente e revisto anualmente, através da avaliação do cumprimento 

das medidas definidas, de forma a reajustar ou implementar novas medidas. 

Terminada a vigência do presente plano, irá ser realizado novo diagnóstico de avaliação das 

medidas implementadas para desenvolvimento de novo plano futuro. 

 

1. Cronograma IPO Lisboa – 2020 

 

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Procedimento 1 Elaboração do Plano de Igualdade entre mulheres e homens, 
conforme artigo 7.º da Lei 62/2017, de 1 de agosto 

   

Procedimento 2  
Envio do Plano de Igualdade à Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e à 
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego (CITE) Até 15 de Setembro de 2020 

   

Procedimento 3  Criação de uma Task Force para elaboração de autodiagnóstico e 
monitorização da execução do Plano 

  

Procedimento 4   Realização do Autodiagnóstico  

Procedimento 5    Homologação do Autodiagnóstico 
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VIII. Lista de abreviaturas 

 

CIT – Contrato Individual de Trabalho 

CT – Código do Trabalho 

CTFP – Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

LGTFP – Lei Geral de trabalho em Funções Públicas 
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IX. Legislação/Referências 

Código do Trabalho 

Lei n.º 7/2009, de 20 de junho - DR n.º 30, 12/02/2009 

(Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 90/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série 

I de 2019-09-04, pela Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-

04, pela Lei n.º 14/2018 - Diário da República n.º 55/2018, Série I de 2018-03-19, pela 

Declaração de Retificação n.º 28/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I de 2017-10-

02, pela Lei n.º 73/2017 - Diário da República n.º 157/2017, Série I de 2017-08-16, pela Lei n.º 

28/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23, Lei n.º 8/2016 - Diário da 

República n.º 64/2016, Série I de 2016-04-01, pela Lei n.º 120/2015 - Diário da República n.º 

170/2015, Série I de 2015-09-01, pela Lei n.º 28/2015 - Diário da República n.º 72/2015, Série 

I de 2015-04-14, pela Lei n.º 55/2014 - Diário da República n.º 162/2014, Série I de 2014-08-

25, pela Lei n.º 27/2014 - Diário da República n.º 88/2014, Série I de 2014-05-08, pelo Acórdão 

do Tribunal Constitucional n.º 602/2013 - Diário da República n.º 206/2013, Série I de 2013-

10-24, pela Lei n.º 69/2013 - Diário da República n.º 167/2013, Série I de 2013-08-30, pela Lei 

n.º 11/2013 - Diário da República n.º 19/2013, Série I de 2013-01-28, pela Lei n.º 47/2012 - 

Diário da República n.º 167/2012, Série I de 2012-08-29, pela Declaração de Retificação n.º 

38/2012 - Diário da República n.º 141/2012, Série I de 2012-07-23, pela Lei n.º 23/2012 - Diário 

da República n.º 121/2012, Série I de 2012-06-25, pela Lei n.º 53/2011 - Diário da República n.º 

198/2011, Série I de 2011-10-14, pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 338/2010 - Diário 

da República n.º 216/2010, Série I de 2010-11-08, pela Lei n.º 105/2009 - Diário da República 

n.º 178/2009, Série I de 2009-09-14, pela Declaração de Rectificação n.º 21/2009 - Diário da 

República n.º 54/2009, Série I de 2009-03-18). 

 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - DR n.º 117, 20/06/2014 

(Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 

25/2017, de 30 de maio). 

 (Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, pela Lei n.º 18/2016, de 

20 de junho, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, pela 

Lei n.º 70/2017, de 14 de agosto, pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, pela Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro). 
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Lei n.º 62/2017, de 01 de agosto - DR n.º 147, 01/08/2017 

Lei n.º 60/2018 de 21 de agosto - DR n.º 160, 21/08/2018 

Despacho Normativo n.º 18/2019, de 21 de junho - DR n.º 117, 21/06/2019 

Resolução n.º 260/2017, de 30 de novembro - DR n.º 231, 30/11/2017 

Resolução n.º 116/2012, de 13 de julho - DR n.º 155/2012, de 10/08/2012 
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X. Anexo 

 

Dimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 
envolvidas 
/ponto focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Estratégia, 
Missão e 
Valores da 
Instituição 

Assegurar a 
Implementação do 
Plano para a 
Igualdade, a sua 
monitorização, 
acompanhamento 
e sustentabilidade 

Definição de objetivos 
estratégicos mensuráveis 
para a promoção da 
igualdade entre mulheres e 
homens 

Direção de 
Recursos 
Humanos 

Responsáveis 
pelas demais 
áreas da 
Instituição 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Objetivos estratégicos 
mensuráveis para a 
promoção da igualdade 
entre mulheres e homens, 
no ano de referência 

Objetivos estratégicos 
mensuráveis definidos para 
a promoção da igualdade 
entre mulheres e homens, 
no ano de referência 

 

Criação de um Comité 
(Task Force interna) para a 
Igualdade entre mulheres e 
homens e formalização das 
respetivas competências 

Administração 
/Direção 

Identificar os 
responsáveis 
pelas demais 
áreas da 
Instituição 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Comité/Task Force criada, 
com competências 
formalmente definidas, no 
ano de referência 

Comité/Task Force criada, 
com competências 
formalmente definidas, nos 
primeiros 
[especificar número de dias] 
dias do ano de referência 

Reuniões do 
Conselho de 
Administração. 
 
Monitorização 
efetuada com a 
cooperação da 
DRH 

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

Administração 
/Direção 
              
Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Responsáveis 
pelas demais 
áreas da 
Instituição 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

(Especificar 
o valor) € 

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 

 

Desagregação de todos os 
dados por sexo em todos os 
instrumentos de gestão da 
empresa, designadamente, 
nos diagnósticos e relatórios 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
  
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Instrumentos de gestão com 
dados desagregados por 
sexo, no ano de referência 

Todos os instrumentos de 
gestão contemplam dados 
desagregados por sexo, até 
ao final do ano de 
referência 
[especificar o período] 
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Dimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 
envolvidas 
/ponto focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Estratégia, 
Missão e 
Valores da 
Instituição 

Dar a conhecer o 
Plano para a 
Igualdade e a sua 
importância 
estratégica para a 
empresa 
Envolver todas as 
trabalhadoras e 
todos os 
trabalhadores na 
implementação do 
Plano para a 
Igualdade 
|(Fonte 2) 

Divulgação do Plano para a 
Igualdade, das respetivas 
medidas e dos objetivos, 
através de sessões de 
sensibilização, de divulgação 
no sítio eletrónico da 
empresa, na intranet, por 
correio eletrónico, e com 
afixação em locais internos 
de reconhecida visibilidade 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
  
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 
 
Administração 
/Direção 
 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Rácio entre o número de 
trabalhadores e 
trabalhadores 
abrangidos/as por ações de 
sensibilização e o total de 
trabalhadores e 
trabalhadoras da empresa, 
no ano em 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 referência 

Especificar a percentagem 
mínima] % de trabalhadores 
e trabalhadoras da empresa 
abrangidos/as por ações de 
sensibilização 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, 
nos primeiros 
[especificar número de dias] 
dias do ano em referência 
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Dimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 
envolvidas 
/ponto focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Estratégia, 
Missão e 
Valores da 
Instituição 

Assumir 
publicamente 
(interna e 
externamente) o 
compromisso com a 
promoção da 
igualdade entre 
mulheres e homens 
|(Fonte 2) 

Divulgação do compromisso 
da empresa com a 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 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
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, até 
ao final do ano de 
referência 
[especificar o período] 

 

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 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
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, até 
ao final do ano de 
referência 
[especificar o período] 
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Dimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 

envolvidas /ponto 
focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Estratégia, 
Missão e 
Valores da 
Instituição 

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

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 
|(Fonte 2) 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Mecanismos de sugestão 
criados, no ano de referência 

Mecanismos criados até ao 
final do ano de referência 
[especificar o período] 

 

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 |(Fonte 2) 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Mecanismos de sugestão 
criados, no ano de referência 
 
Número de sugestões dadas 
por trabalhadores e 
trabalhadoras, no ano de 
referência 
Rácio entre o número de 
sugestões dadas por 
trabalhadores e 
trabalhadoras e o total de 
sugestões integradas nas 
políticas e práticas da 
empresa, no ano em 
referência 

Mecanismos criados até ao 
final do ano de referência 
[especificar o período] 
Elevada participação. 
Especificar a percentagem 
mínima] % de trabalhadores e 
trabalhadoras na apresentação 
de sugestões, no final do ano 
de referência 
Elevada integração das 
sugestões dadas por 
trabalhadores e trabalhadoras 
[especificar a percentagem 
mínima] nas políticas e práticas 
da empresa, no final do ano de 
referência 

 

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 

Administração 
/Direção 
 
Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 
 
 

Responsável (is) pela 
(s) demais áreas 
funcionais 
 
[Identificar a (s) 
pessoa (s) 
responsável(is)] 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Número 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 

Especificar o número mínimo] 
Número 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 
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Dimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 
envolvidas 
/ponto focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Estratégia, 
Missão e 
Valores da 
Instituição 

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 

Criação e implementação de 
procedimentos formais para 
apresentação de queixa em 
casos de discriminação em 
função do sexo, da 
parentalidade e da 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Procedimentos criados e 
implementados, no ano de 
referência 

Procedimentos criados e 
implementados, até ao final 
do ano de referência 
[especificar o período] 

 

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 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Responsável (is) 
pela (s) demais 
áreas funcionais 
 
[Identificar a (s) 
pessoa (s) 
responsável(is)] 

Recursos 
internos Não 
envolve 
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 ao final 
do ano de referência 
[especificar o período] 
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Dimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 
envolvidas 
/ponto focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Estratégia, 
Missão e 
Valores da 
Instituição 

Reconhecer e 
integrar a igual 
visibilidade de 
mulheres e homens 
em todas as formas 
de linguagem, no 
plano interno e 
externo 
Contrariar a 
perpetuação de 
estereótipos de 
género e reforçar 
uma cultura de 
igualdade entre 
mulheres e homens 
|(Fonte 2) 

Adoção de linguagem 
inclusiva (verbal e não 
verbal) em todos os 
documentos e instrumentos 
de gestão e na comunicação 
da empresa (ex.: relatórios, 
regulamentos, sítio da 
internet, intranet, 
comunicados, emails, 
imagens veiculadas) 
|(Fonte 2) 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
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 com 
linguagem inclusiva 
(verbal e não verbal), até ao 
final do ano de referência 
[especificar o período] 

 

Adoção de linguagem 
inclusiva (verbal e não 
verbal) e isenta de 
estereótipos de género na 
publicidade e na promoção 
das suas atividades, produtos 
e serviços 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Publicidade e atividades de 
promoção com linguagem 
inclusiva e isenta de 
estereótipos de género, no 
ano de referência 

Toda a publicidade e todas 
as atividades de promoção 
com linguagem inclusiva e 
isenta de estereótipos de 
género, ate ao final do ano 
de referência 
[especificar o período] 
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Dimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 
envolvidas 
/ponto focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Estratégia, 
Missão e 
Valores da 
Instituição 

Assegurar o respeito 
pelo princípio da 
igualdade entre 
mulheres e homens 
e não discriminação 
nas relações 
externas 
Promover e 
consolidar relações 
externas no âmbito 
da promoção da 
igualdade entre 
mulheres e homens 

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

Direção de Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as pessoas 
responsáveis) 
 
Departamento de 
contratação (se 
existente) [ou outro 
relevante] 
[Identificar a(s) 
pessoa(s) 
responsável(is)] 

Responsável (is) 
pela(s) demais 
áreas funcionais 
da empresa 
(eventualmente) 
[Identificar a(s) 
pessoa(s) 
responsável(is)] 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Procedimento criado e 
implementado, no ano de 
referência 
Rácio entre o número de 
protocolos/ contratos/ 
parcerias com verificação 
efetuada do respetivo 
respeito pelo princípio da 
igualdade e não 
discriminação entre 
mulheres e homens e o total 
de protocolos 
/contratos/parcerias 
estabelecidos/as pela 
empresa, no ano de 
referência 

Procedimentos criados e 
implementados 
[especificar o período] 
Todos (100%) protocolos 
contratos/ parcerias com 
verificação efetuada do 
respetivo respeito pelo 
princípio da igualdade e não 
discriminação entre 
mulheres e homens até ao 
final do ano de referência 
[especificar o período] 

 

Estabelecimento de relações 
de cooperação com 
entidades públicas e/ou 
organizações da sociedade 
civil que prosseguem o 
objetivo de promover a 
igualdade entre mulheres e 
homens 

Administração 
/Direção 
 
Direção de Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as pessoas 
responsáveis) 
 
 

- 
 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Número de protocolos 
/parcerias /acordos 
estabelecidos, no ano de 
referência 

[Especificar o número de] 
protocolos/parcerias/acordos 
estabelecidos, no ano de 
referência 
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Dimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 
envolvidas 
/ponto focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Estratégia, 
Missão e 
Valores da 
Instituição 

Assegurar a 
informação a 
trabalhadores e 
trabalhadoras 
relativa a direitos e 
deveres no domínio 
da igualdade e não 
discriminação 

Criação de procedimento 
interno que permita 
assegurar que a empresa 
divulga, em local apropriado 
e acessível, informação 
relativa aos direitos e 
deveres dos trabalhadores e 
das trabalhadoras, em 
matéria de igualdade e não 
discriminação em função do 
sexo 

Direção de 
Recursos 
Humanos 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Departamento de 
Comunicação 
 
(Identificar as 
pessoas 
responsáveis) 

Recursos 
internos Não 
envolve 
custos 
específicos 

Procedimento interno criado 
e implementado, no ano de 
referência 
Informação relativa aos 
direitos e deveres dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras, em matéria 
de igualdade e não 
discriminação em função do 
sexo, divulgada, no ano de 
referência, em local 
apropriado e acessível a 
todos os trabalhadores e 
trabalhadoras 

Procedimento interno criado 
e implementado nos 
primeiros 
[especificar o número de 
dias] dias do ano de 
referência 
Informação relativa aos 
direitos e deveres dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras, em matéria 
de igualdade e não 
discriminação em função do 
sexo, divulgada em local 
apropriado e acessível a 
todas as trabalhadoras e a 
todos os trabalhadores, nos 
primeiros 
[especificar o número de 
dias] dias do ano de 
referência 
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Dimensão Subdimensão Objetivos Medidas 
Departamentos 

/Unidades 
responsáveis 
/Ponto focal 

Departamentos 
/Unidades 
envolvidas 
/ponto focal 

Orçamento Indicadores Meta Observações 
Monitorização 

Igualdade 
no acesso a 

emprego 

Anúncios, 
Seleção e 

Recrutamento 

Garantir o princípio 
da igualdade e não 
discriminação no 

acesso ao emprego 

Verificação de todos os 
anúncios de oferta de 

emprego e outras formas 
de publicidade ligadas à 
pré-seleção de forma a 

garantir que não contêm, 
direta ou indiretamente, 

qualquer restrição, 
especificação ou 

preferência baseada no 
sexo 

Direção de 
Recursos 
Humanos 

 
(Identificar as 

pessoas 
responsáveis) 

Responsável pela 
área destinatária 
do recrutamento 
(eventualmente) 
[identificar a(s) 

pessoa(s) 
responsável(is)] 

 
Departamento 

de Comunicação 
(se existente/ ou 
outro relevante 

para a execução 
da medida) 

 
[Identificar a(s) 

pessoa(s) 
responsável(is)] 

Recursos 
internos Não 

envolve 
custos 

específicos 

Anúncios de oferta de 
emprego e outras 

formas de publicidade 
ligadas à pré-seleção 
isentos de qualquer 
restrição, direta ou 

indireta, especificação 
ou preferência baseada 

no sexo, no ano em 
referência 

Todos os anúncios 
de oferta de emprego 

e outras formas de 
publicidade ligadas à 

pré-seleção isentos de 
qualquer restrição, 
direta ou indireta, 
especificação ou 

preferência baseada 
no sexo, no ano de 

referência 

 

 

 

 

 

 

O presente anexo faz parte do Guião para a Elaboração dos Planos para a Igualdade, devendo ser revisto e completado pela task force nomeada. 
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