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[...] a igualdade e a não discriminação são condição 
para a construção de um futuro sustentável para 

Portugal, enquanto país que realiza efetivamente 
os direitos humanos e que assegura plenamente a 

participação de todas e de todos. [...] 

Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 (ENIND) 

 



 

 

 

3 de 21 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Índice 
 
CONTEXTO .................................................................................................................................................. 4 

DEFINIÇÃO E COMPROMISSOS ................................................................................................. 5 

RESPONSABILIDADE SOCIAL ...................................................................................................... 6 

IMPORTÂNCIA DA IGUALDADE DE GÉNERO NA EMPRESA .............................. 7 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL .......................................................................................... 8 

Metodologia ........................................................................................................................................................................... 8 

PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO ..................................................................... 10 

Estratégia, missão e valores .................................................................................................................................... 11 

Igualdade no acesso a emprego ........................................................................................................................ 13 

Formação inicial e contínua .................................................................................................................................. 14 

Igualdade nas condições de trabalho ........................................................................................................... 15 

Proteção na parentalidade ..................................................................................................................................... 16 

Conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar ...................................................................... 17 

Prevenção da prática de assédio no trabalho ......................................................................................... 18 

ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO PLANO ............................................................. 19 

 
 
 



 

 
 

 

4 de 21 
  

Contexto 
 
Sendo fundamental para o desenvolvimento da sociedade e para a participação plena 
de todas as pessoas, independentemente do seu género, o conceito de igualdade de 
género traduz-se na igualdade de direitos, liberdades e oportunidades entre géneros, 
com o objetivo de proporcionar igual valorização, reconhecimento e participação em 
todas as esferas da vida pública e privada.  

Trata-se de um direito consagrado pelas mais diversas declarações e compromissos 
mundiais, a destacar, entre outros, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
adotada pelo Estado Português. 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2012, de 8 de março de 2012, veio estipu-
lar, num primeiro momento, a obrigatoriedade de adoção de um plano para a 
igualdade em todas as entidades do setor empresarial do Estado, orientado para atin-
gir a igualdade de tratamento e de oportunidades entre géneros, eliminar as 
discriminações e facilitar o equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

A Lei N.º 62/2017, de 1 de agosto, aprovou o Regime da representação equilibrada en-
tre mulheres e homens nos Órgãos de administração e de fiscalização das entidades 
do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. Nos termos do seu ar-
tigo 7º, devem as entidades do setor público empresarial elaborar planos para a 
igualdade anuais, 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 profis-
sional, devendo estes planos ser publicados nos respetivos meios de comunicação 
externa. 

O Despacho Normativo n.º 18/2019, de 21 de junho, que regulamentou a Lei N.º 
62/2017, estabeleceu, entre outras, a obrigação de produção de um guião para efeito 
de elaboração dos Planos para a Igualdade anuais, a disponibilizar, designadamente, 
no site da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). O presente 
Plano é elaborado tendo por base o «Guião para a Elaboração dos Planos para a Igual-
dade (anuais)», disponível no sítio da Internet da CITE, nos termos do mesmo 
artigo 7.º da Lei n.º 62/2017 e do Despacho Normativo n.º 18/2019, de 21 de junho. 
 
Neste contexto a Resialentejo, Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M,, em 
pleno alinhamento com os princípios subjacentes aos conceitos de igualdade e equi-
dade, procedeu à elaboração do seu 2º Plano para a Igualdade de Género.  

Na impossibilidade de aferir no imediato as mudanças sociais ambicionadas pelo 
plano que agora se apresenta, importa sobretudo com ele dar continuidade ao esta-
belecimento de uma política de igualdade sólida e que sirva de alavanca à 
prossecução de objetivos e metas progressivamente mais responsáveis e igualitárias. 

 

Realizar a IGUALDADE DE GÉNERO é antes de mais reconhecer 
um direito fundamental de todos os seres humanos. 
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Definição e compromissos 
 

A igualdade de género significa a igual visibilidade, poder e participação de homens e 
mulheres em todas as esferas da vida pública e privada.  

A igualdade entre mulheres e homens constitui um aspeto essencial da dignidade da 
pessoa humana que a Constituição da República Portuguesa consagra no seu artigo 
1º, devendo ser promovida pelo Estado como uma tarefa fundamental (artigo 9º).  

O Preâmbulo da Carta das Nações Unidas (1945) e o da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos (1948) reconhecem que tanto homens como mulheres são sujeitos de 
direito e detentores de direitos iguais. Estes pressupostos estão reforçados, desde 
1976, pelos Pactos Internacionais das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos e 
sobre Direitos Sociais, Económicos e Culturais, bem como pela Conferência de Viena 
sobre Direitos Humanos (1993). A este respeito, assumem, também, um papel deter-
minante as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

A igualdade entre mulheres e homens é igualmente uma missão da União Europeia, 
constituindo um princípio fundamental do direito comunitário consagrado no artigo 
2º e no nº2 do artigo 3º do Tratado da Comunidade Europeia.  

Apesar de todas estas disposições e compromissos internacionais, a igualdade de gé-
nero é, ainda, um objetivo a prosseguir nos diversos quadrantes sociais, assumindo 
particular acuidade na esfera do trabalho e do emprego. A UE reconhece a existência 
de significativas desigualdades entre mulheres e homens no âmbito do emprego, e 
contempla medidas para a promoção da igualdade de género e da igualdade de 
oportunidades. Ela sublinha também a importância de melhor conciliação entre a 
vida profissional, familiar e pessoal no incremento do emprego, em particular das mu-
lheres, e da competitividade, compromisso assumido pelo Estado português.  

O princípio da igualdade entre mulheres e homens em matéria de trabalho e de em-
prego implica o direito a igual acesso ao trabalho, ao emprego, à formação profissional 
e à progressão na carreira; a garantia de igualdade salarial entre mulheres e homens; a 
eliminação da segregação do mercado de trabalho; a participação equilibrada dos ho-
mens e das mulheres na vida profissional e na vida familiar com a igual partilha entre 
pais e mães no que toca nomeadamente à necessidade de ausência ao trabalho por 
maternidade e paternidade e para prestação de cuidados a filhos e filhas ou outras 
pessoas dependentes. Estes são princípios consagrados na legislação laboral portu-
guesa.  

De facto, dado o reconhecimento da imprescindibilidade e mais-valia da participação 
equilibrada de mulheres e homens no mercado de trabalho bem como na vida fami-
liar, torna-se uma exigência conciliar as esferas privada e pública para a prossecução 
de uma cultura efetiva de cidadania na qual se inscreve a igualdade de género.  
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Responsabilidade social  
 

Os efeitos da globalização e abertura dos mercados e os sucessivos escândalos éticos 
verificados a nível internacional, fizeram evoluir as sociedades no sentido de aumentar 
a responsabilização das empresas pelos impactos das suas atividades. Estas são, agora, 
analisadas não apenas pelos seus resultados financeiros, mas, também, e cada vez 
mais, pelo seu desempenho ambiental e social.  

A responsabilidade social trouxe novas dimensões sobre as quais as empresas são 
agora observadas, analisadas e avaliadas. No atual contexto, é insuficiente contribuir 
para o desenvolvimento económico, ser eficiente em termos de modelo de governa-
ção ou mesmo proteger e defender o ambiente.  

As atuais exigências, e porventura as mais difíceis de colmatar, encontram-se na di-
mensão social de qualquer empresa. A sociedade e, em moldes mais amplos a 
comunidade em que as empresas se inserem, clientes e fornecedores e sobretudo os 
trabalhadores e as trabalhadoras, enquanto partes interessadas, exigem novas respon-
sabilidades às empresas: cidadania, envolvimento com a comunidade, 
desenvolvimento humano, inclusão social, diálogo social e igualdade de género.  

Na realidade, edificar empresas socialmente responsáveis consiste no pleno exercício 
das suas responsabilidades económicas, ambientais e sociais. Na base desta nova pos-
tura estão direitos fundamentais consagrados na legislação portuguesa e em 
convenções internacionais, como o princípio da igualdade entre mulheres e homens.  

A missão, os princípios e os valores de uma empresa fornecem-lhe o quadro concep-
tual que suporta as suas opções e decisões. O sistema de valores transmite a 
trabalhadores/as o que a empresa espera que façam em determinada situação, sem, 
contudo, pôr em causa os princípios mais amplos da sociedade em que se integram.  

Uma empresa que integra a igualdade entre mulheres e homens ao nível dos seus 
princípios ou valores e que pretende investir na construção de relações de género 
igualitárias, deverá definir, ao nível da sua política de recursos humanos, objetivos con-
cretos para a eliminação da segregação profissional, designadamente promovendo a 
participação de mulheres em funções de gestão e o favorecimento da integração dos 
homens em sectores predominantemente femininos, entre outros. Deverá incluir 
ainda objetivos ao nível da não discriminação que visem regular práticas e decisões 
em áreas como o recrutamento e seleção ou igualdade salarial. Assume-se, deste 
modo, a transversalidade do princípio da igualdade de género nas suas políticas e pla-
nos de ação.  

A responsabilidade social das empresas contribui para a efetiva operacionalização da 
igualdade de género no domínio da empregabilidade. As empresas que optaram por 
agir ao nível da igualdade de género, pelo igual acesso à formação, oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional, cargos de chefia ou salário igual para trabalho 
de igual valor, apresentam claros resultados positivos quer para trabalhadores e traba-
lhadoras quer para si próprias. 
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Importância da igualdade de 
género na empresa  
 

A implementação de medidas que visam a igualdade entre mulheres e homens e a 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, decorrentes de uma política 
formalizada nesta temática, deve consubstanciar-se numa série de fatores positivos, 
nomeadamente:   

 A NÍVEL INTERNO A NÍVEL EXTERNO 

CAPITALIZAC ̧ÃO 
DOS RECURSOS  

_  Potenciação de competên-
cias e conhecimentos dos 
seus recursos humanos, pela 
inclusão de todas e todos 

_  Inovação e criatividade nos 
produtos e soluções dispo-
nibilizadas a clientes e 
mercado 

FIDELIZAC ̧ÃO E 
MOTIVAC ̧ÃO  

_  Fidelização de trabalhadores 
e trabalhadoras;  

_  Contribuição para um me-
lhor ambiente de trabalho; 

_  Aumento da motivação.  

_  Atração e retenção de capi-
tal humano;  

_  Confiança e credibilidade 
perante o mercado e a co-
munidade em que se 
insere.  

PRODUTIVIDADE  _  Redução do absentismo;  

_  Redução dos índices de rota-
tividade;  

_  Maior satisfação de trabalha- 
dores e trabalhadoras.  

_  Fator de competitividade 
pela maior rentabilização 
de recursos.  

REPUTAC ̧ÃO E 
IMAGEM  

_  Maior transparência na rela-
ção com trabalhadores e 
trabalha- doras e suas orga-
nizações.  

_  Reconhecimento pela pro-
moção de medidas de 
igualdade de género, en-
quanto empresa com boas 
práticas no quadro da res-
ponsabilidade social;  

_  Aumento da notoriedade e 
valor da marca.  

 

A igualdade entre mulheres e homens no quadro da responsabilidade social da Resi-
alentejo E.I.M deverá contribuir, numa perspetiva de longo prazo, para uma maior 
rentabilidade e para reforçar o desempenho económico e social da empresa.  
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Diagnóstico organizacional 
 
A realização do exercício de diagnóstico resultou para a organização num conjunto de 
vantagens, entre as quais o facto de se constituir enquanto ferramenta de operaciona-
lização dos princípios da responsabilidade social, particularmente no que se refere à 
igualdade de género, à proteção na parentalidade e à conciliação entre a vida profis-
sional, familiar e pessoal.  

Através da aplicação do exercício de diagnóstico foi possível:  

• Diagnosticar a situação da empresa no domínio da igualdade entre mulheres e 
homens, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e proteção da 
parentalidade enquanto dimensões transversais à gestão;  

• Identificar objetivamente pontos fortes e áreas objeto de melhoria, possibili-
tando o planeamento e o desenvolvimento de ações adequadas; 

• Refletir sobre a incorporação do conceito de igualdade de género, a partir da ca-
racterização do modo como os princípios da igualdade de género e da 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e proteção da parentali-
dade se integram nas políticas, procedimentos e práticas da organização. 

 

Metodologia 
A realização do diagnóstico organizacional seguiu as orientações divulgadas para o 
efeito no Guião para a Elaboração dos Planos para a Igualdade (anuais), disponível no 
site da CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, http://cite.gov.pt). 

O Guião integra três matrizes - a Matriz de apoio ao diagnóstico, a Matriz de apoio à 
monitorização da execução do plano para a igualdade e a Matriz de verificação da 
execução do plano para a igualdade e do cumprimento das recomendações da CITE, 
sendo que esta última matriz se destina apenas a apoiar o trabalho da CITE no que 
toca a procedimentos de verificação do cumprimento das medidas. As matrizes inte-
gram cinco áreas principais, contempladas no Despacho Normativo n.º 18/2019, de 
21 de junho, designadamente: 

_ igualdade no acesso ao emprego; 
_ igualdade nas condições de trabalho; 
_ igualdade remuneratória; 
_ proteção na parentalidade; 
_ conciliação da atividade profissional com a 
vida familiar e pessoal. 
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Além destas áreas, de caráter obrigatório em termos de diagnóstico e consequente 
elaboração do plano para a igualdade, as matrizes englobam ainda outras áreas/di-
mensões de caráter facultativo: Estratégia, Missão e Valores; Formação Inicial e 
Contínua e Prevenção da Prática de Assédio no Trabalho. 

Utilizando a Matriz de apoio ao diagnóstico, foi preenchido o questionário de autodi-
agnóstico  (Ano de realização do diagnóstico: 2021; Setor Público Empresarial), que 
possibilitou a obtenção de informação mais concreta no que respeita à situação atual 
da empresa em matéria de igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre a 
vida profissional, familiar e pessoal e proteção da parentalidade. 

Neste sentido, é propósito da Resialentejo verificar e acompanhar as dimensões sobre 
as quais recai, no âmbito da igualdade de género, maior prioridade, promovendo e 
ajustando as suas práticas de forma gradual e no estrito respeito pela sua escala de 
atuação e possibilidades operacionais.  

Perante os resultados apresentados, fica mais claro o caminho a percorrer pela organi-
zação, nomeadamente através da definição e concretização de um Plano para a 
Igualdade de Género que possa, por um lado, colmatar os aspetos que carecem de 
maior atenção e cuidado, e, por outro, capitalizar o esforço da organização relativa-
mente às boas práticas já integradas. 

O Plano para a Igualdade de Género da Resialentejo, que adiante se apresenta, pro-
cura, relativamente aos aspetos que podem nesta etapa ser melhorados, definir 
objetivos viáveis e realistas e enquadrar os principais recursos necessários para os con-
cretizar.  
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Plano para a Igualdade de 
Género 
 

O plano que adiante se apresenta está estruturado de acordo com as distintas dimen-
sões da organização sobre as quais incidiu o exercício de diagnóstico. 

1. Estratégia, missão e valores; 

2. Igualdade no acesso a emprego; 

3. Formação inicial e contínua; 

4. Igualdade nas condições de trabalho; 

5. Proteção na parentalidade; 

6. Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal; 

7. Prevenção da prática de assédio no trabalho. 

 

Para cada uma dessas dimensões ou áreas de intervenção, o Plano integra:  

• Os objetivos gerais visados; 
• As atividades que contribuirão para o alcance dos objetivos; 
• O Departamento (Direção ou Unidade) responsável pela implementação e mo-

nitorização da atividade; 
• Os Departamentos e a(s) pessoa(s) incumbida(s) de garantir que a medida é 

adequadamente executada;  
• As metas e ou indicadores de realização previstos para a atividade, resumindo 

os impactos esperados; 
• A calendarização prevista para a execução de cada atividade; 
• Os recursos (financeiros, técnicos, materiais, humanos) necessários de alocar 

para a execução da atividade. 
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Estratégia, missão e valores 
 
 
 

DIM Objetivos Atividades Responsável Departamentos / 
pessoas envolvidas 

Indicadores /  
impacto 

Prazo 
Recursos  

necessários 

Informa-
ção, 
comuni-
cação 
interna e 
externa 

Assegurar a in-
formação a 
trabalhadores 
e trabalhado-
ras relativa a 
direitos e deve-
res no domínio 
da igualdade e 
não discrimi-
nação 

Criação de procedimento in-
terno que permita assegurar 
que a empresa divulga, em 
local apropriado e acessível, 
informação relativa aos direi-
tos e deveres dos 
trabalhadores e das trabalha-
doras, em matéria de 
igualdade e não discrimina-
ção em função do sexo 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira (Re-
cursos 
Humanos) 

_  Coordenação de 
plano 
 

_  Procedimento interno cri-
ado e implementado, no 
ano de referência 

_  Informação relativa aos di-
reitos e deveres dos 
trabalhadores e das traba-
lhadoras, em matéria de 
igualdade e não discrimi-
nação em função do sexo, 
divulgada em local apro-
priado e acessível a todos 
os trabalhadores e traba-
lhadoras 

Dezembro 

2022 

_  Recursos Internos: 
_  14h trabalho Dire-

ção Administrativa 
e Financeira (Recur-
sos Humanos) e/ou 
Coordenador/a do 
Plano 

Assegurar a in-
tegração e a 
visibilidade do 
princípio da 
igualdade de 
género na or-
ganização 

Criar e/ou identificar um novo 
espaço de divulgação de in-
formação relativa à Igualdade 
de Género na empresa 
 
 

_  Conselheiro/a 
para a igual-
dade 

_  Departamento de 
recursos humanos 

_  Departamento de 
Comunicação 

_  Coordenação do 
Plano 

_  _ Espaço criado e/ou iden-
tificado 

Março 
2022 

_  Recursos internos: 
_  Espaço apropriado 

para a divulgação 
de informação (fí-
sico ou digital) 

Divulgar a  
todos/as trabalhadores/as a 
existência e finalidade dos 
espaços de divulgação de in-
formação relativa à Igualdade 
de Género na empresa, e pro-
dução das respetivas 
informações 

_  Conselheiro/a 
para a igual-
dade 

_  Departamento de 
recursos humanos 

_  Departamento de 
Comunicação 

_  Coordenação do 
Plano 

_  Nº de informações/materi-
ais informativos divulgados 

_  Nº de trabalhadores infor-
mados para a existência 
do(s) espaço(s) 

Dezembro 

2022 

_  Direção Administra-
tiva e Financeira 
(Recursos Huma-
nos) e/ou  

_  Coordenação do 
Plano 

_  Recursos informati-
vos (materiais, 
conteúdos e canais 
de comunicação) 
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DIM Objetivos Atividades Responsável Departamentos / 
pessoas envolvidas 

Indicadores /  
impacto 

Prazo 
Recursos  

necessários 
Missão e  
valores 

Integrar a 
igualdade de 
género na cul-
tura 
organizacional 
da empresa 

Nomear o/a Conselheiro/a 
para a Igualdade e divulgar 
as suas funções junto de to-
dos/todas os/as 
colaboradores/as 

_  Coordenação do 
Plano 

_  Direção Adminis-
trativa e Financei-
ra (Recursos Hu-
manos) 

_  Diretor Geral  

_  Documento interno descri-
tivo das funções a 
desempenhar pelo/a Con-
selheiro/a 

_  100% dos/as associados/as 
e colaboradores/as infor-
mados/as sobre as 
funções/papel do/a Conse-
lheiro/a 

Janeiro 

2022 

 

_  Recursos Internos: 
_  1h trabalho Coorde-

nação do plano; 
_  1h trabalho Diretor 

Geral 

Realização de uma ação de 
informação para os/as cola-
boradores/as na área da 
responsabilidade social 
(igualdade de género e cida-
dania), orientada pelo/a do 
Conselheiro/a nomeado/a 

_  Coordenação do 
plano 

_   

_  Conselheiro/a 
para a Igualdade 

_  Nº de pessoal dirigente en-
volvido 

_  Nº de colaboradores/as en-
volvidos/as 

Junho 

2022 

_  Auditório da RESI-
ALENTEJO 

Diálogo 
Social, 
participa-
ção de 
trabalha-
dores/as e 
organiza-
ções suas 
represen-
tativas 

Promover o di-
álogo social e 
avaliação de 
questões rela-
cionadas com 
a igualdade 
entre homens 
e mulheres, 
para todos e 
todas 

Realização de uma reunião 
semestral de Focus Group 
(mínimo 5 colaboradores/as) 
com vista a informar, debater 
e avaliar a situação da enti-
dade no período do plano 
vigente 
 

_  Coordenação do 
Plano 

_  Conselheiro/a 
para a igual-
dade 

_  Todas as pessoas 
com vínculo labo-
ral à organização 

_  Nº de participantes em 
cada reunião  

_  Nº de alterações ou adap-
tações ao plano 

Junho e 
Dezembro 
2022 

Recursos Internos: 
_  Auditório da RESI-

ALENTEJO; 
_  3h por colaborador 

participante na reu-
nião 
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Igualdade no acesso a emprego 
 

DIM Objetivos Atividades Responsável 
Departamentos / 

pessoas envolvidas 
Indicadores /  

impacto 
Prazo 

Recursos  
necessários 

Recruta-
mento e 
seleção 
de  
pessoal 

Garantir o princí-
pio da igualdade 
de género em to-
dos os processos 
de recrutamento e 
seleção 

Criar procedimentos que 
levem ao tratamento, em 
função do género, da in-
formação relativa aos 
processos de recruta-
mento e seleção 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos Hu-
manos) 

_  Coordenação de 
plano 

 

_  Nº de processos com 
informação tratada por 
sexo 

Junho 

2022 

_  Recursos Internos: 
_  14h trabalho Dire-

ção 
Administrativa e 
Financeira (Recur-
sos Humanos) 
e/ou Coordena-
dor/a do Plano 

Equilibrar a repre-
sentatividade das 
mulheres na orga-
nização 

Criar medidas de discri-
minação positiva no 
recrutamento e seleção 
que incentivem a contra-
tação de mulheres em 
cargos onde estejam sub-
representadas 
 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos Hu-
manos) 

_  Coordenador/a do 
Plano 

_  Conselheiro/a para 
a Igualdade 

_  Nº de medidas criadas 
_  Nº de mulheres contra-

tadas 

Dezembro 

2022 

_  Recursos Internos: 
_  14h trabalho Dire-

ção 
Administrativa e 
Financeira (Recur-
sos Humanos) 
e/ou Coordena-
dor/a do Plano; 
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Formação inicial e contínua 
 

DIM Objetivos Atividades Responsável 
Departamentos / 

pessoas envolvidas 
Indicadores /  

impacto 
Prazo 

Recursos  
necessários 

Aprendi-
zagem 
ao longo 
da vida 

Fomentar a integra-
ção dos conceitos e 
princípios da igual-
dade nas 
competências dos re-
cursos humanos e 
chefias 

Integrar um módulo 
relacionado com a 
temática da igual-
dade, 
nomeadamente so-
bre: estereótipos de 
género; linguagem 
inclusiva; proteção 
na parentalidade; 
conciliação da vida 
profissional, familiar 
e pessoal; assédio 
moral e sexual no 
trabalho, nas ações 
do plano de forma-
ção continua da 
empresa 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos  
Humanos) 

_  Coordenador/a do 
Plano 

_  Conselheiro/a para a 
Igualdade 

_  Módulo de formação 
sobre igualdade entre 
mulheres e homens 
integrado no plano 
de formação anual 

Dezembro 
2022  

Recursos Internos: 
_  Direção Adminis-

trativa e 
Financeira (Recur-
sos Humanos) 
e/ou Conse-
lheiro/a para a 
Igualdade 
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Igualdade nas condições de trabalho 
 

DIM Objetivos Atividades Responsável 
Departamentos / 

pessoas envolvidas 
Indicadores /  

impacto 
Prazo 

Recursos  
necessários 

Avaliação 
de desem-
penho 

Promover a 
igualdade e a 
não discrimi-
nação entre 
homens e mu-
lheres em 
processos de 
promoção e 
progressão de 
carreira 

Desenhar, implementar e 
divulgar um modelo de 
avaliação de desempe-
nho objetivo e isento de 
quaisquer enviesamentos 
de género e que não pe-
nalize trabalhadores/as 
pelo exercício das suas 
responsabilidades famili-
ares 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos Hu-
manos) 

_  Coordenação do 
plano 

_  Conselheiro/a para 
a Igualdade 

_  Modelo de Avaliação de 
Desempenho 

_  100% dos/as colabora-
dores/as informados/as 
sobre o Modelo de Ava-
liação de Desempenho 

Dezembro 

2022 

_  Diretor Geral 
_  Elaboração do re-

gulamento de 
Avaliação de De-
sempenho no 
âmbito da revisão 
do Acordo de Em-
presa 

Progressão 
na carreira 
profissional 

Promover o 
equilíbrio en-
tre mulheres 
e homens 
nos lugares 
estratégicos 
da empresa 

Criar e implementar 
um procedimento in-
terno que permita 
assegurar uma repre-
sentação mínima de 
cada sexo no órgão de 
administração [33,3%) 

_  Conselho de 
Administração 

_  Assembleia 
Geral 

_  Direção Administra-
tiva e Financeira 
(Recursos Huma-
nos) 

_  Coordenação do 
Plano 

_  33,3% de representa-
ção de mulheres e 
homens no órgão de 
administração 

 

Dezembro 
2022 

_  Recursos Internos 

Salários Assegurar a 
informação a 
trabalhadores 
e trabalhado-
ras sobre 
direitos e de-
veres em 
matéria de 
igualdade e 
não discrimi-
nação 

Criar e implementar 
um procedimento para 
assegurar que a em-
presa divulga 
anualmente informa-
ções sobre os salários 
junto de trabalhadoras 
e trabalhadores e as 
respetivas estruturas re-
presentativas 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos Hu-
manos) 

_  Coordenação do 
plano 

_  Conselheiro/a para 
a Igualdade 

_  Procedimento interno 
de divulgação 

 

Janeiro 

2022 

_  Recursos Internos 
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Proteção na parentalidade 
 

DIM Objetivos Atividades Responsável Departamentos / 
pessoas envolvidas 

Indicadores /  
impacto 

Prazo 
Recursos  

necessários 

Licenças / 
licenças 
partilhadas 

Garantir o direito 
ao gozo das licen-
ças de 
parentalidade pe-
los trabalhadores 
e pelas trabalha-
doras 

Criação e implementação 
de procedimento interno 
que assegure a afixação nas 
instalações da empresa ou 
a divulgação de forma ade-
quada de toda a 
informação sobre a legisla-
ção referente ao direito de 
parentalidade 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos Hu-
manos) 

_  Conselheiro/a 
para a Igual-
dade 

_  Coordenação do 
Plano 

_  Procedimento in-
terno criado e 
implementado 
_ Nº de trabalhadores 
em condições de 
gozo de licença pa-
rental informados, no 
ano de referência 

Fevereiro 
2022 

_  Recursos inter-
nos: 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira (Re-
cursos 
Humanos) e/ou 
Conselheiro/a 
para a Igual-
dade 

Criação e implementação 
de procedimento interno 
que assegure que a em-
presa trata de modo igual o 
exercício dos direitos no 
âmbito da parentalidade 
pelas trabalhadoras e pelos 
trabalhadores 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos Hu-
manos) 

_  Conselheiro/a 
para a Igual-
dade 

_  Coordenação do 
Plano 

_  Procedimento in-
terno criado e 
implementado 

_  Todos/as os/as traba-
lhadores/as vêm os 
seus direitos no âm-
bito da parentalidade 
tratados de modo 
igual no ano de refe-
rência 

Fevereiro 
2022 

_  Recursos inter-
nos: 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira (Re-
cursos 
Humanos) e/ou 

_  Conselheiro/a 
para a Igual-
dade 
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Conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar 
 

DIM Objetivos Atividades Responsável Departamentos / 
pessoas envolvidas 

Indicadores /  
impacto 

Prazo 
Recursos  

necessários 

Novas for-
mas de  
organiza-
ção do 
tempo de  
trabalho 

Construir estraté-
gias de 
conciliação entre 
vida profissional, 
pessoal e familiar 
para todos os tra-
balhadores e 
trabalhadoras 

Definir os termos de aplica-
ção dos normativos legais 
relativos à flexibilidade e 
adaptação de horários de 
trabalho no âmbito da con-
ciliação da vida pessoal, 
profissional e familiar e in-
formar todos/as os/as 
trabalhadores/as sobre os 
mesmos 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos hu-
manos) 

_  Coordenação 
do Plano 
 

_  Conselheiro/a 
para a Igualdade 

 

_  Documento interno 
com os termos de apli-
cação dos normativos 
legais (flexibilidade dos 
horários de trabalho) 

_  1oo% de trabalhado-
res/as informados/as 

_  Nº de solicitações de 
adaptação de horário 
de trabalho 

_  Nº de horários adapta-
dos 

Junho 
2022 até 
ao fim da 
vigência do 
plano 

_  Recursos inter-
nos: 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira (Re-
cursos 
Humanos) e/ou 
Coordenação do 
Plano 
 

Criação de um procedi-
mento de reintegração de 
trabalhadores/as que te-
nham interrompido a 
carreira por motivos famili-
ares 
 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos Hu-
manos) 

_  Coordenação 
do Plano  

_  Conselheiro/a 
para a Igualdade 

_ Procedimento de rein-
tegração (práticas de 
informação, formação ou 
reciclagem de competên-
cias) 

Dezembro 
2022 

_  Recursos inter-
nos: 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira (Re-
cursos 
Humanos) e/ou 
Coordenação do 
Plano 
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Prevenção da prática de assédio no trabalho 
 

DIM Objetivos Atividades Responsável 
Departamentos / 

pessoas envolvidas 
Indicadores / im-

pacto Prazo 
Recursos  

necessários 

Respeito 
pela dig-
nidade  
de mu-
lheres e 
homens 

Garantir o respeito 
pela dignidade de ho-
mens e mulheres no 
local de trabalho atra-
vés da identificação 
de normas, procedi-
mentos e medidas de 
acompanhamento 

Criar e divulgar nor-
mas e procedimento 
específico para a re-
paração de danos 
decorrentes da viola-
ção do respeito pela 
dignidade de mulhe-
res e homens no local 
de trabalho 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos Hu-
manos) 

_  Coordenação 
do Plano 

_  Conselheiro/a para a 
Igualdade 

_  Divulgação do Proce-
dimento para a 
reparação de danos 
decorrentes da viola-
ção do respeito pela 
dignidade de mulhe-
res e homens no local 
de trabalho 

Junho 
2022 
 

_  Recursos Internos: 
_  14h trabalho Dire-

ção 
Administrativa e 
Financeira (Recur-
sos Humanos) 
e/ou 

_  Coordenação do 
Plano  

Acompanhamento e 
análise de 100% das 
queixas de discrimi-
nação em função do 
sexo e dignidade de 
homens e mulheres 
no local de trabalho 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos hu-
manos) 

_  Coordenação 
do Plano 

_  Conselheiro/a para a 
Igualdade 

_  Nº de queixas apre-
sentadas/registadas 

_  Nº de queixas analisa-
das 

_  Nº de queixas repara-
das 

Durante o 
período de 
vigência do 
Plano 

_  Recursos internos: 
_  Direção Adminis-

trativa e 
Financeira (Recur-
sos Humanos) 
e/ou Coordenação 
do Plano  

Garantir a prevenção 
e o combate ao assé-
dio no trabalho 

Elaboração e adoção 
de código de boa 
conduta para a pre-
venção e combate ao 
assédio no trabalho 

_  Direção Admi-
nistrativa e 
Financeira 
(Recursos hu-
manos) 

_  Coordenação 
do Plano 

_  Conselheiro/a para a 
Igualdade 

_  Código de boa con-
duta 

Março 

2022 

_  Recursos internos: 
_  Direção Adminis-

trativa e 
Financeira (Recur-
sos Humanos) 
e/ou Coordenação 
do Plano 
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Acompanhamento e Revisão do 
Plano 
 

O presente plano foi definido para o período de um ano (2022) e representa o com-
promisso da Resialentejo para com as medidas nele constantes, aprovando-as e 
assegurando para o efeito os recursos e as condições necessárias à sua prossecução. 

A implementação do Plano para a igualdade de Género da Resialentejo será alvo de 
um processo de acompanhamento e monitorização semestral com o qual se visa ga-
rantir, quer a eficácia das ações, quer o cumprimento dos objetivos e metas fixadas, 
identificando medidas corretivas, potenciais melhorias, e novas medidas que contri-
buam para o sucesso do plano.  

Para o efeito, a Resialentejo concede às suas equipas, e ao pessoal e departamentos 
identificados no plano, a responsabilidade de:  

• Implementar e acompanhar as medidas e atividades do plano; 
• Monitorizar o grau de concretização do plano, propondo, sempre que necessá-

rio, medidas corretivas; 
• Informar e sensibilizar, interna e externamente, sobre o plano e sobre os seus 

princípios e objetivos, garantindo a visibilidade do tema na organização;  
• Promover a participação, o debate e a partilha de boas práticas em matéria de 

igualdade de género. 

Por fim, importa sublinhar que a Resialentejo E.I.M., enquanto ator chave para o seu 
território de intervenção, considera que o impacto do presente documento poderá 
transpor a escala organizacional, influenciando positivamente os diferentes atores 
com que se relaciona para uma cultura de mudança e de responsabilidade social. 
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