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CAPÍTULO 01 FÓRUM EMPRESAS PARA A IGUALDADE

PORQUE É QUE
A IGUALDADE DE
GÉNERO É UM
BOM NEGÓCIO?
Cada vez são mais os estudos e relatórios internacionais
que apontam para o facto de as empresas que conseguem
atrair de forma equilibrada homens e mulheres para os seus
quadros serem aquelas que conseguem obter melhores
resultados económicos.
Haverá alguma conexão entre promover a igualdade
de género no trabalho e o desempenho competitivo e
económico das empresas? Parece ser inquestionável que
a diversidade de género possibilita uma maior variedade
de perspetivas permitindo uma visão mais holística na
análise dos problemas e das consequências e riscos, o que se
poderá traduzir numa capacidade de decisão mais refletida,
coerente e abrangente.

Por um lado, uma empresa que seja tão atraente para
mulheres quanto é para homens estará em melhor posição
para obter vantagens competitivas no recrutamento dos
melhores talentos e, provavelmente, para obter um melhor
desempenho em mercados competitivos.
Por outro lado, aumentar a diversidade de género nos cargos
de decisão, tendo em conta que, todas as estatísticas apontam
para o facto de serem as mulheres as principais responsáveis
pelo consumo, incluindo de bens e serviços tradicionalmente
utilizados por homens, é uma inteligente forma de maximizar
as oportunidades de melhor compreender as tendências de
consumo, abrindo portas a novos mercados ou aumentando
quotas de mercado já existentes.
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Contudo, a solução não passa simplesmente por contratar
mais mulheres. Se é certo que a diversidade de géneros é
fundamental, a igualdade de género é primordial.
O potencial económico da promoção da igualdade de género
é bastante forte.
A igualdade de género só acontece quando homens e
mulheres têm acesso às mesmas oportunidades de acesso
e progressão na carreira, às mesmas condições de trabalho,
aos mesmos prémios, aos mesmos cargos de direção.
Apostar numa gestão empresarial que promove a igualdade
de género, pode ajudar a empresa a:
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1| ATRAIR OS MELHORES TRABALHADORES
E TRABALHADORAS;
2| REDUZIR OS CUSTOS ADVENIENTES DA
ROTATIVIDADE DE PESSOAL (TURNOVER);
3| MELHORAR A PERFORMANCE
EMPRESARIAL;
4| POTENCIAR O ACESSO A NOVOS
MERCADOS E CLIENTES;
5| MINIMIZAR CONFLITOS LEGAIS DO FORO
LABORAL;
6| MELHORAR A REPUTAÇÃO DA EMPRESA.

CAPÍTULO 01 FÓRUM EMPRESAS PARA A IGUALDADE

HISTORIAL
A CITE, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, é
o mecanismo nacional de igualdade entre homens e mulheres,
no trabalho e no emprego, tutelado pelo Ministério da
Solidariedade, Emprego e Segurança Social, em articulação com
o membro do governo responsável pela área da Igualdade de
Género, de composição tripartida – 4 representantes do Estado,
4 representantes sindicais (CGTP-IN e UGT) e 4 representantes
patronais (CCP, CIP, CAP e CTP). Tem como principais atribuições

prosseguir a igualdade e a não discriminação entre mulheres
e homens no mundo laboral, a proteção na parentalidade
e a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.
A CITE está ao serviço das trabalhadoras e dos trabalhadores e das
entidades empregadoras e seus representantes, que se assumem
como destinatários finais do exercício das suas competências e
serviços.
No âmbito da missão, atribuições e competências da CITE e,
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tendo em conta a estratégia europeia 2020, bem como as
prioridades do estado português relativamente à Igualdade
de Género no quadro dessa estratégia, foi concebido e
desenvolvido um projeto com e para as empresas, cuja finalidade
consiste na criação de um fórum de empresas que, face aos
desafios da competitividade, querem assumir uma cultura
coletiva de responsabilidade social, incorporando nas suas
estratégias de gestão os princípios de igualdade entre mulheres
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e homens num compromisso claro com a promoção da igualdade
profissional e com o combate a todas as formas de discriminação
de género no trabalho e no emprego.

CAPÍTULO 01 FÓRUM EMPRESAS PARA A IGUALDADE

MODELO DE
GOVERNANÇA DO IGEN
FÓRUM EMPRESAS
PARA A IGUALDADE
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TASK FORCE
A coordenação do Fórum é assumida por uma Task Force,
composta, em 2013, por: Auchan Portugal Hipermercados,
Banco Santander Totta, CITE, Grupo CH, IBM, Nestlé, PT e Visteon.
Cabe a esta Task Force assegurar a coordenação do Fórum,
a metodologia de trabalho, os objetivos, a estratégia,
as atividades, os documentos e toda a logística (preparação
de Plenárias e apresentação de boas práticas; monitorização
semestral de práticas; promoção e acompanhamento de novas
adesões; preparação das cerimónias e atos públicos do Fórum
e sua divulgação; produção de documentos e relatórios).
A Task Force reuniu mensalmente e sempre que os trabalhos
o exigiram, num total de dezoito reuniões em 2013.
Realizaram-se, ainda, nove reuniões de trabalho com as empresas
pré-aderentes, promovidas pela CITE, enquanto membro da Task
Force.

PLENÁRIAS
O Fórum reúne em plenário trimestralmente, com agenda
pré-estabelecida pela Task Force, para tomar decisões, discutir
propostas de qualquer membro, aprovar documentos e
atividades e partilhar boas práticas. As reuniões ocorrem sempre
numa das empresas aderentes, sendo apresentadas práticas
de duas ou três empresas, com debate.
Ainda em 2012 realizaram-se duas Plenárias, uma na empresa
Visteon e outra na Auchan Portugal Hipermercados. Em 2013
foram promovidas quatro. Os encontros decorreram no Banco
Santander Totta, na INCM, na Carris e na EDP. Durante as reuniões
foram apresentadas as boas práticas da Auchan Portugal
Hipermercados, do Banco Santander Totta, da Nestlé, da PT,
da EDP, do Grupo CH e da Microsoft.
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FÓRUM EMPRESAS PARA A IGUALDADE
18.02.2013

1. CERIMÓNIA DE ASSINATURA DO ACORDO DE ADESÃO
2. PEDRO QUINTELA, DIRETOR-GERAL DA XEROX
PORTUGAL; SANDRA RIBEIRO, PRESIDENTE DA CITE
3. VALDEMAR CABRAL, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
DO PORTO DE LEIXÕES 4. MARIA HELENA CORREIA, VOGAL
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GEBALIS 5. ZEINAL
BAVA, PRESIDENTE EXECUTIVO DA PT PORTUGAL
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COMPROMISSOS
COM A
IGUALDADE
DE GÉNERO
21 EMPRESAS
UNEM ESFORÇOS
No dia 18 de Fevereiro de 2013 um conjunto de 21 empresas
representativas dos mais importantes setores da economia
nacional assinaram o Acordo de Adesão ao Fórum Empresas
para a Igualdade de Género (IGEN), promovido pela CITE e
pelas empresas aderentes. Na cerimónia, que se realizou
no FÓRUM PICOAS, da PT PORTUGAL e que contou com mais
de 200 convidados e convidadas, as empresas assumiram
o compromisso de desenvolver ações de promoção de
igualdade de género nas suas organizações, com metas
quantificadas de melhoria em dimensões que incorporam
os princípios da igualdade e da não discriminação entre
homens e mulheres no trabalho e no emprego, bem como
na conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar
e proteção na parentalidade.
O documento foi assinado pelo Banco Espírito Santo, Banco
Santander Totta, Baía do Tejo, Carris, CTT, EDP, Gebalis,
Grupo Auchan, Grupo CH, IBM, INCM, Microsoft, Nestlé, PSA
Mangualde, Portugal Telecom, RTP, Visteon, Xerox, e Portos
de Leixões, Setúbal e Sines.
Ao assumir compromissos claros com a promoção da
igualdade profissional e com o fim de todos os processos
discriminatórios, as empresas subscritoras pretendem
alcançar melhorias no plano da sustentabilidade, da justiça
organizacional e da satisfação dos seus colaboradores e das
suas colaboradoras.

CAPÍTULO 01 FÓRUM EMPRESAS PARA A IGUALDADE

1

PARTICIPAÇÃO NA
CAMPANHA NACIONAL
DE CONCILIAÇÃO DA VIDA
PROFISSIONAL
E FAMILIAR
Por iniciativa conjunta da Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade, do Secretário de Estado do
Emprego e da CITE, foi lançada oficialmente, em 21 de outubro de
2013, a Campanha Nacional de Conciliação da Vida Profissional
e Familiar. As empresas do Fórum envolveram-se ativamente
nesta Campanha e manifestaram formalmente o seu apoio
comparecendo em peso na cerimónia oficial de lançamento.
No âmbito da sua colaboração neste projeto, as empresas que
integram o Fórum dinamizaram e deram suporte à elaboração
e disponibilização de uma agenda para 2014, com informação
sobre as boas práticas de cada organização na área da conciliação
trabalho-família e desenhos e frases alusivas ao tema, criados
pelos filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras das
empresas.
Cada empresa divulgou esta iniciativa, lançando um concurso
interno subordinado ao tema “Conciliação da Vida Profissional e
Familiar” para recolha de desenhos e frases dos filhos e filhas dos
colaboradores e colaboradoras, com idades compreendidas entre
os 4 e os 14 anos e mediante a divulgação do vídeo e posters
da campanha. Concluído o trabalho de conceção das agendas,
as empresas distribuíram pelos seus colaboradores e pelas suas
colaboradoras exemplares das mesmas.
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1. Jorge Filipe, Diretor de RH da Auchan Portugal; Isabel Viegas, Diretora de RH do Santander Totta
2. Sandra Ribeiro, Presidente da CITE
3. Cartazes da Campanha

2

MONITORIZAÇÃO
DAS MEDIDAS/
COMPROMISSOS
ASSUMIDOS POR
CADA EMPRESA
A monitorização das práticas desenvolvidas pelas empresas,
no ano 2013, ocorreu em dois momentos:
- no fim do 1º semestre (junho), com a entrega da primeira
monitorização das medidas; e
- no fim de ano, com a disponibilização dos elementos
anualizados que integram o Relatório Anual respeitante ao ano
de 2013.

3

PLATAFORMA YAMMER
O Fórum Empresas para a Igualdade dispõe, desde o último
semestre de 2013, de uma plataforma profissional de
comunicação, de alta segurança, com um potencial ainda não
suficientemente explorado, cedida pela empresa aderente
Microsoft e administrada por esta e pela CITE. A plataforma foi
apresentada numa das reuniões plenárias, na qual foi dada uma
curta formação aos /às representantes das empresas aderentes.

CAPÍTULO 02 TESTEMUNHOS DAS EMPRESAS ADERENTES AO FÓRUM

ADMINISTRAÇÃO DOS
PORTOS DO DOURO
E LEIXÕES, S.A.
TESTEMUNHOS

A APDL tem vindo a realizar um conjunto de iniciativas com o
objectivo de promover a implementação de boas práticas para
a igualdade de género e de conciliação da vida pessoal,
profissional e familiar, nomeadamente:
• Diagnóstico da Posição da Empresa em Relação à Igualdade de
Género, com base no “Guia de auto-avaliação da igualdade de
género nas empresas”, através do qual se diagnosticaram as boas
práticas implementadas na APDL.
• Estudo do clima social da empresa no qual todos os/as
colaboradores/as tiveram a oportunidade de manifestar a sua
opinião sobre um conjunto abrangente de questões, incluindo
questões sobre igualdade de oportunidades profissionais.
• Formação Igualdade de Género e Linguagem Inclusiva,

seguindo o referencial de formação da Comissão para a Cidadania
e Igualdade de Género, a que se acresceu um módulo sobre
linguagem inclusiva.
Em 2012 a APDL ingressou no Fórum Empresas para Igualdade,
promovido pela CITE, cujo protocolo de adesão foi assinado em
2013, e no âmbito do qual foram desenvolvidas as seguintes
acções:
• Elaboração de uma Guia orientador para a utilização de
linguagem inclusiva, de modo a estender este tipo de linguagem
a todos os documentos oficiais da empresa;
• Elaboração de um relatório anual com os indicadores
sociais mais relevantes, nomeadamente os indicadores de
remunerações, descriminados por sexo.

RELATÓRIO IGEN 2013
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Entrei para a APDL em 2000 como técnica administrativa,
exerci essa função durante cerca de 3 anos. Tendo surgido na
empresa a possibilidade de mudar de função, para uma tarefa
na área mais operacional, como operadora de radar, aproveitei
a oportunidade. Depois de um período de formação adaptei-me
bem às exigências do trabalho por turno e integrei-me bem no
serviço e na equipa.
Passados 5 anos na função, com o nascimento da minha filha,
e devido a um problema de saúde dela, houve a necessidade
estar ausente da empresa cerca de dois anos, para lhe dar
assistência por doença crónica. Passado esse tempo senti a
necessidade de regressar ao trabalho. Com o apoio do serviço
e dos meus colegas consegui voltar, continuando a integrar
a mesma equipa e exercendo a mesma função, mas sempre com
os horários compatíveis com a necessidade de acompanhamento
que a minha filha exigia.
Os meus horários foram sempre acordados comigo e introduzidas
as alterações necessárias, através de trocas com colegas, para
poder assegurar o acompanhamento que a minha filha precisava.
TESTEMUNHO
PATRÍCIA TAVARES
35 ANOS
OPERADORA DE RADAR E TELECOMUNICAÇÕES

COM O APOIO DO SERVIÇO E DOS MEUS
COLEGAS CONSEGUI VOLTAR, CONTINUANDO
A INTEGRAR A MESMA EQUIPA E EXERCENDO
A MESMA FUNÇÃO.
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ADMINISTRAÇÃO DOS
PORTOS DE SETÚBAL
E SESIMBRA, S.A.
TESTEMUNHOS

CUMPRIDORA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PROTETORAS DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
ENTRE HOMENS E MULHERES, DA PARENTALIDADE E DA CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PESSOAL,
FAMILIAR E PROFISSIONAL RECONHECE QUE EXISTE AINDA UM CAMINHO A PERCORRER
NESTES DOMÍNIOS NO SENTIDO DA MELHORIA CONTÍNUA, DESIGNADAMENTE NA VERTENTE
DA CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PESSOAL, FAMILIAR E PROFISSIONAL…
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A APSS-Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA
assume-se como uma empresa socialmente responsável e
pautada na sua atuação por princípios e valores éticos que
excluem qualquer forma de discriminação e privilegiam o
respeito pela dignidade da pessoa humana.
Cumpridora das disposições legais protetoras da igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres, da parentalidade
e da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional
reconhece que existe ainda um caminho a percorrer nestes
domínios no sentido da melhoria contínua, designadamente na
vertente da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional,
considerados os seus impactes na vida da empresa, nas pessoas
que nela trabalham e respetivas famílias e na sociedade em geral
e que sendo, embora, distinta da igualdade de género na família
e no trabalho está com ela intimamente relacionada.
Aceitou por isso, sem hesitar e com muito agrado, o convite para
integrar um fórum de empresas para a igualdade de género
fazendo parte do grupo de empresas fundadoras do “IGENFórum Empresas para a Igualdade - O nosso compromisso”,
fazendo seu o compromisso de promover, incorporando na sua
estratégia, a igualdade de género no trabalho, no emprego
e na formação profissional.
Propôs-se então realizar um conjunto de ações no domínio da
igualdade de género que não tendo, contudo, sido capaz de
concretizar, na sua totalidade, durante o ano de 2013, realizou
em parte e de que destaca a criação de dois instrumentos, que
integrou no âmbito do seu sistema de Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança, que permitem e incentivam a participação
dos trabalhadores e trabalhadoras na definição das medidas
relativas à igualdade de género e não discriminação entre homens
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e mulheres e dão voz às suas sensibilidades e desejos de melhoria
neste domínio, como sejam a aplicação de um impresso destinado
à recolha de sugestões dos trabalhadores e trabalhadoras sobre
estas matérias e a criação de um questionário para avaliação do
grau de satisfação dos trabalhadores e trabalhadoras no domínio
da igualdade de género e não discriminação entre homens
e mulheres que obteve uma taxa de resposta de 43,67 % e
reflete um grau elevado de satisfação no trabalho relativamente
às práticas da empresa em sede de igualdade de género, com
a grande maioria das trabalhadoras e trabalhadores da empresa
participantes a responder que consideram não existir situações
de desigualdade de género e/ou discriminação entre homens
e mulheres no acesso às profissões existentes na empresa,
aos lugares de direção e chefia, à formação profissional e ao
exercício dos direitos de parentalidade.
Destaque também para a adoção de uma medida, que não
estando inicialmente prevista, instituiu, pela primeira vez
na empresa, a atribuição de um presente aos pais e mães
trabalhadores e trabalhadoras por motivo do nascimento de filho
ou filha e destinado à criança.
É expetativa da APSS, SA que ações como a introdução de
linguagem neutra e promotora da igualdade na comunicação
interna e externa, quer escrita quer visual, e a realização de ações
de formação sobre esta matéria, introduzidas pela primeira
vez no seu Plano de Formação, contribuam para uma maior
sensibilização para o tema e para o despertar das consciências para
as vantagens, em sede de competitividade e sustentabilidade da
empresa, decorrentes de práticas promotoras da igualdade entre
homens e mulheres.
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ADMINISTRAÇÃO
DOS PORTOS DE SINES
E DO ALGARVE, S.A.
TESTEMUNHOS

PORTO DE SINES: UM PORTO QUE CRESCE NO NEGÓCIO E NA
IGUALDADE DE GÉNERO
“Após 36 anos de atividade, 2013 foi o melhor ano de sempre
do Porto de Sines. Relativamente a 2012, as mercadorias
movimentadas registaram um aumento de 28%, atingindo os
36,5 milhões de toneladas, e a carga contentorizada registou
um aumento de 68%, para os 931.036 TEU. Neste ano escalaram
o Porto de Sines 2.010 navios, o que representa um aumento

de 22% face a 2012. Esta dinâmica de crescimento estimula
a comunidade portuária, já motivada e coesa, a trabalhar
numa trajetória de desenvolvimento e a encarar o futuro
com grande confiança. O ano de 2013 foi também o ano em
que a Administração do Porto de Sines (APS) se destacou
na abordagem das questões relacionadas com a Igualdade de
Género, tendo sido assinado, com a Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego (CITE), o Acordo de Adesão ao Projeto
“Empresas para a Igualdade de Género – O Nosso Compromisso”,
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fruto da participação da empresa, desde 2012, no então Projeto
Empresas para a Igualdade – Promoção da Igualdade de Género
no Trabalho, atualmente designado Fórum Empresas para a
Igualdade de Género – O Nosso Compromisso. Foi ainda em
2013 que a APS publicou o seu primeiro Plano para a Igualdade
de Género para o triénio 2013/2015, em alinhamento com
o IV Plano Nacional para a Igualdade e com as dimensões
identificadas pela CITE, com a ambição de alcançar uma efetiva
igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens
e mulheres, eliminar discriminações e permitir a conciliação
entre a vida pessoal, familiar e profissional.
A APS prossegue objetivos de sustentabilidade, que integram
preocupações de âmbito social, ambiental e de segurança,
de investimento na valorização profissional, de respeito por
princípios de legalidade e ética empresarial, sendo detentora de
certificações nas normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 e ISO/IEC 27001:2005, do galardão CEEP-CSR Label
“Corporate Social Responsibility”e tem obtido, desde 2009, o nível
A nos seus relatórios de sustentabilidade elaborados de acordo
com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). A APS,
na sequência da sua adesão à campanha nacional de conciliação
da vida profissional e familiar, da responsabilidade da CITE,
pretende eleger para o triénio 2014/2017, em alinhamento com
o V Plano Nacional para a Igualdade, a dimensão “conciliação
entre a vida profissional, familiar e pessoal” e a dimensão
“informação, comunicação e imagem”. Acreditamos que a
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal requer
equilíbrio na utilização das tradicionais unidades de medida do
tempo e é potenciadora de um melhor desempenho e de maior
dedicação dos trabalhadores.”
TESTEMUNHO DO PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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ACREDITAMOS QUE A CONCILIAÇÃO ENTRE
A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL
REQUER EQUILÍBRIO NA UTILIZAÇÃO DAS
TRADICIONAIS UNIDADES DE MEDIDA DO
TEMPO E É POTENCIADORA DE UM MELHOR
DESEMPENHO E DE MAIOR DEDICAÇÃO DOS
TRABALHADORES.

“O pedido de adequação do horário de trabalho surgiu quando,
de forma imprevista, se conjugaram diferentes fatores da vida
pessoal, incompatíveis com a minha vida profissional e a dos
familiares mais próximos. A possibilidade de deslizar a hora
de entrada das 09h00 para as 12h30 e de prolongar a hora de
saída até perfazer o período normal de trabalho diário, permitiu
conjugar o meu horário de trabalho com o horário de trabalho
do familiar que partilhou comigo a responsabilidade de cuidar
do meu filho de dois anos enquanto a creche esteve encerrada
durante o mês de agosto, não prejudicando o meu desempenho
profissional num momento crucial de desenvolvimento
de projetos que exigiam um elevado grau de dedicação e
disponibilidade da minha parte. Desde a minha admissão
na empresa, nunca senti qualquer constrangimento em exercer
simultaneamente o meu papel na família, tendo a felicidade
de simultaneamente ser mãe e trabalhadora dependente, e a
possibilidade de me valorizar pessoalmente, particularmente no
aprofundamento dos meus conhecimentos ao nível académico.”
TESTEMUNHO
ANDREIA CALADO
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AUCHAN PORTUGAL
HIPERMERCADOS
TESTEMUNHOS

45% DAS NOSSAS CHEFIAS SÃO MULHERES
E ESTAS REPRESENTAM 25% DO COMITÉ
DE DIREÇÃO (ÓRGÃO MÁXIMO DA EMPRESA).

RELATÓRIO IGEN 2013

A aposta no capital humano, no desenvolvimento de
potenciais, no bem-estar e na motivação constituem
pilares da cultura organizacional da Auchan Portugal.
Os verdadeiros talentos humanos são o principal fator de
sucesso, competitividade e sustentabilidade em quaisquer
circunstâncias de mercado. Deste modo, a nossa empresa
pauta-se pela construção e implementação de uma
política de recursos humanos que se centra na valorização
das pessoas, homens e mulheres, garantindo condições
de igualdade para todos/as nas diversas fases do ciclo
profissional, nomeadamente ao nível do recrutamento, das
políticas retributivas, do acesso à formação, da promoção
interna e da condição de reforma.
Partindo deste objetivo estratégico, a construção do diaa-dia é concretizada através de instrumentos que dão
resposta às nossas necessidades no sentido de motivar
os/as colaboradores/as, privilegiar a participação destes/as
na definição e implementação de boas práticas, identificar
as fragilidades e trabalhá-las, transversalizar conceitos
como a transparência, a partilha e a equidade. É de
realçar que atualmente, em Portugal, cerca de 99% dos/as
colaboradores/as são proprietários/as da empresa (acionistas).
A forte aposta da Auchan Portugal na formação tem
permitido atingir maior equidade ao nível dos cargos
de Direção e integrar homens e mulheres em profissões
tradicionalmente associadas a um dos sexos (como é o caso
da função de segurança, do talho, da peixaria ao nível dos/
as colaboradores/as base e na Direção de lojas para o caso
dos Quadros).
Atualmente com mais de 8000 colaboradores/as (dos quais
65% são mulheres), com uma dispersão geográfica ampla
(32 lojas de norte a sul do país), com um modelo de avaliação
de competências transversal a todos/as, salvaguardando-se
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assim o princípio da igualdade e não discriminação a todos/
as, atingimos um passo significativo, principalmente se
atendermos ao sector de atividade e às suas características,
ou seja, 45% das nossas chefias são mulheres e estas
representam 25% do Comité de Direção (órgão máximo da
empresa). Para além de uma série de programas de gestão
de talentos e competências, temos vindo a implementar
medidas e benefícios na área da conciliação entre a
vida familiar e profissional, como por exemplo, a gestão
flexível de horários entre casais da empresa, a atividade
da Fundação Pão-de-Açúcar-Auchan (que concede
diversos apoios a colaboradores/as em situação económica
mais desfavorecida), a implementação de Planos para
a Igualdade de Género, a abertura de dois serviços educativos,
com horários de abertura alargados (a funcionar das 7:00
às 24:00), 362 dias por ano (dirigidos a colaboradores/
as e à comunidade local envolvente), a certificação em
responsabilidade social (somos, desde 2006, a única
empresa do sector com a certificação SA8000 em Portugal),
implicando a realização de auditorias externas e internas de
acompanhamento a todas as lojas e o envolvimento direto
de colaboradores/as, de representantes dos/as mesmos/
as, de monitorização de indicadores e desenvolvimento de
ações de melhoria, bem como a criação de mecanismos
de tratamento de reclamações e denúncias que garantem
a confidencialidade aos/às utilizadores/as, entre outras.
Tendo em conta os resultados já alcançados e a conjuntura
atual, mais do que nunca pretendemos assumir uma postura
socialmente responsável, que continue a valorizar e a
acreditar nos recursos humanos. Para tal, a implementação
de medidas que tenham em conta as políticas públicas
e os indicadores do país têm sido referenciais no nosso
planeamento anual e estratégico de atuação.
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BAÍA DO TEJO
TESTEMUNHOS
PAULO GAMITO
ADMINISTRADOR

A IGUALDADE DO GÉNERO TEM SIDO TRABALHADA NA BAÍA
DO TEJO DE FORMA GRADUAL, MAS COM UMA CERTEZA:
OS RECURSOS HUMANOS SERÃO TRATADOS DE IGUAL FORMA,
INDEPENDENTEMENTE DO SEU GÉNERO.

RELATÓRIO IGEN 2013
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A administração da Baía do Tejo assumiu, desde a primeira
hora, a questão da Igualdade do Género como um desígnio
estratégico e não como uma mera retórica.
Assumindo a Igualdade de Género como um desígnio
estratégico, era importante que a própria missão da
Empresa consagrasse o compromisso assumido.
Assim, o primeiro passo foi, pois, incorporar na missão
da Empresa a Igualdade de Género.
A Igualdade do Género tem sido trabalhada na Baía do Tejo
de forma gradual, mas com uma certeza: os recursos
humanos serão tratados de igual forma, independentemente
do seu género.
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BANCO ESPÍRITO
SANTO, S.A.
TESTEMUNHOS

PORQUE O ENTUSIASMO SE CONTAGIA E PORQUE, A NOSSO VER,
ALGUMAS DAS PRÁTICAS DO BES PODERÃO SER INSPIRADORAS
PARA OUTRAS EMPRESAS QUE, POR ENQUANTO, AINDA NÃO FAZEM
PARTE DESTE FÓRUM, DEIXAMOS AQUI ALGUNS EXEMPLOS DE BOAS
PRÁTICAS QUE TEMOS.

RELATÓRIO IGEN 2013

O BES tem, desde há muito, na sua política de recursos humanos
o princípio da não discriminação. Qualquer que ela seja. Assim,
foi com naturalidade e interesse que em 2013 assinámos o
Acordo de Adesão ao Fórum de Empresas para a Igualdade de
Género. Nessa sequência, definimos objetivos a concretizar em
2013. Medidas a que o Banco se auto propôs, num contexto de
partilha com as demais empresas que fazem parte do Fórum.
Possibilitou-nos, por um lado, dar uma maior visibilidade
interna a vários benefícios que o Banco já tinha (nomeadamente
em matéria de Parentalidade e de Work Life Balance) e, por
outro lado, criar mais formas de sensibilizar e formar os nossos
Quadros para a temática da Igualdade de Género, nas suas várias
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vertentes e no proveito para o Banco decorrente do respeito pelos
princípios que lhe estão subjacentes.
Consideramos o formato em que este projeto funcionou
particularmente interessante e com verdadeira mais-valia
para as empresas intervenientes, entre as quais nos incluímos.
Destacamos a partilha de informação sobre boas práticas em
matéria de IG, tantas vezes inspiradora, bem como, as relações
interpessoais/network possibilitadas pelas reuniões e trabalhos
conjuntos entre pessoas das mais variadas empresas. Também
o facto de ter sido constituída uma Task Force, altamente
dinamizadora e construtiva na sua atuação junto de cada
empresa merece, da nossa parte, uma palavra de agradecimento
pelo esforço acrescido e vontade genuína de progresso e melhoria
em matéria de Igualdade de Género. Se quiséssemos adjetivar,
numa só palavra, o que foi este ano com este Fórum talvez a
melhor palavra seja esta “genuinidade”. Interesse genuíno de
todas e todos em partilhar boas práticas, vontade genuína em
“fazer acontecer”, concretizar ações que conduzam a melhorias
quanto a Igualdade de Género e, consequentemente, melhorias
noutras temáticas.
Porque o entusiasmo se contagia e porque, a nosso ver, algumas
das práticas do BES poderão ser inspiradoras para outras
empresas que, por enquanto, ainda não fazem parte deste
Fórum, deixamos aqui alguns exemplos de boas práticas que
temos, que vão para além do que a lei impõe.
São exemplo disso: 1) Apoio à Parentalidade (comparticipação no
pagamento de creches a alguns colaboradores, apoio monetário
aos pais de crianças e jovens com deficiência, banco de manuais
escolares, apoio nas propinas das(os) filhas(os)); 2) medidas de
Conciliação e Apoio direto à Família (Programa de Job Search,
auxilia as famílias na procura de trabalho para o cônjuge
desempregado ou para os filhos, transporte para colaboradores
colocados nos arredores de Lisboa, apoio nas despesas de
transporte e contratação de uma empresa que presta serviços
às(os) colaboradores(as) nas diversas tarefas que requerem
ausência do local de trabalho como, por exemplo, questões
de tribunais, pagamento de água , gás e eletricidade, etc).
Em 2014 o BES continuará a fazer parte deste Fórum, assumindo
novos compromissos neste processo de melhoria contínua
e desejando que, cada vez mais empresas, adiram a esta iniciativa.
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BANCO SANTANDER
TOTTA, S.A.
TESTEMUNHOS

O WEP TEM-ME DADO A OPORTUNIDADE DE REFLETIR DE FORMA MAIS ESTRATÉGICA, PRINCIPALMENTE
SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS, E DE TRAZER PARA A MINHA EQUIPA E QUOTIDIANO
ALGUMAS NOVAS COMPETÊNCIAS E PRÁTICAS, PARA BENEFÍCIO DE TODOS. POR OUTRO LADO,
POTENCIOU O MEU NETWORKING, O QUE TEM UM IMPACTO MUITO POSITIVO NA RELAÇÃO COM
AS OUTRAS ÁREAS DO BANCO. NO MEU CASO CONCRETO, TENHO APROVEITADO AINDA PARA REVER
ALGUNS PROFESSORES DA CATÓLICA.
TESTEMUNHO
ALEXANDRA VIDEIRA
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O Banco Santander Totta tem em vigor uma Política Corporativa
de Igualdade de Género e um Plano de Igualdade, pioneiros
no sector financeiro. Estes pilares dão corpo à aposta do Banco
em criar condições para o equilíbrio entre a vida profissional e
pessoal, promover uma cultura a favor de uma maior diversidade
de género e desenvolver as lideranças femininas.
O Banco Santander Totta foi a primeira empresa, em Portugal,
a receber o Certificado de Empresa Familiarmente Responsável
em 2010, por desenvolver uma nova cultura do trabalho e ações
pioneiras que favorecem a conciliação entre a vida profissional
e pessoal.
Para além de inúmeras medidas para apoio à conciliação
(Serviços de conveniência para colaboradores; Compromisso de
Não Transferência durante o período de amamentação; Diretriz
de Não Marcação de reuniões às sextas-feiras à tarde; Tarde livre
no Aniversário dos Filhos até aos 12 anos; Licença especial para
pais no 1.º dia de escola do 1.º ano de escolaridade; Licença
especial de 1 dia por ano para pais que integram associações de
pais) o Banco, no âmbito da nossa participação no IGEN, assumiu
o compromisso de realizar 3 iniciativas durante o ano de 2013:
a) O Women Executive Program, programa de formação
realizado em parceria com uma Universidade, que contou com
a participação de 25 Diretivas e que trabalhou sobretudo temas
de Negócio Bancário, Liderança e Negociação e Gestão Pessoal
da Carreira. O Programa conta também com uma fase
de coaching individual.
b) Almoços mensais de Diretivas com o Presidente do Banco para
partilha da estratégia do Banco, conhecer de perto a realidade
das Diretivas e recolher ideias, opiniões que possam ajudar a
fortalecer a intervenção das Diretivas na vida do Banco.
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c) Conferência Anual Gestão no Feminino. Participada por
mais de 170 Diretivas, a Conferência realizou-se em 2013 pelo
6º ano consecutivo e foi subordinada ao tema “A Era Digital”.
Sempre tendo temáticas ligadas ao negócio, à inovação e ao
papel das mulheres na vida empresarial, a Conferência atingiu
uma notoriedade e interesse em todo o banco e posicionou a
intervenção das mulheres num patamar importante.
O ano de 2013 foi um ano marcante para o Banco Santander
Totta no que se refere à temática da Igualdade de Género:
a nossa participação no Fórum Empresas para a Igualdade veio
reforçar o posicionamento do Banco em matérias de igualdade
de oportunidades entre os géneros e tem sido uma experiência
muito enriquecedora para nós, pela partilha entre empresas que
proporciona.
Foi também o ano em que recebemos o Prémio Igualdade é
Qualidade, prémio que distingue as empresas que se diferenciam
pelo desenvolvimento de políticas exemplares, boas práticas na
promoção da igualdade de género, bem como pela adoção
de medidas de conciliação entre a vida profissional e pessoal.
A igualdade de géneros, para além de ser um tema de justiça,
é uma importante alavanca para o negócio e é esta consciência
que todos temos de ir construindo.
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CARRIS
TESTEMUNHOS

A CARRIS incorporou, desde sempre, na sua missão, política
e valores, os princípios da igualdade e da não discriminação.
As suas práticas internas promovem a equidade, entre
homens e mulheres, e adaptam-se de forma a potenciar
a conciliação da vida pessoal e profissional. Em 2010,
ao realizar o teste de autodiagnóstico, sobre a dimensão da
Igualdade, a CARRIS assumiu que tinha, ainda, um longo
percurso a percorrer e definiu o seu primeiro Plano de Ação
para a Igualdade.
Com as novas orientações estratégicas, nacionais e
internacionais, sobre esta temática, o Conselho de
Administração reforçou a sua posição e a importância dada
a esta dimensão, o que deu origem a um novo Plano de

RELATÓRIO IGEN 2013

32 33

A CARRIS ATRIBUI A TODOS/AS OS/AS RECÉM
PAIS E MÃES DA EMPRESA UM BABYKIT
COMPOSTO POR PRODUTOS PARA A PRIMEIRA
INFÂNCIA, MARCANDO O ACONTECIMENTO E
REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DAS LICENÇAS
PARENTAIS.

Ação, com um período de atuação a três anos – 2012/2015.
Diversas medidas foram implementadas e muitas iniciativas
foram desenvolvidas. Relativamente à representação
equilibrada de mulheres e homens nos cargos de decisão,
foi implementado um Modelo de Gestão por Competências
e Objetivos, que permite um enfoque no desenvolvimento
pessoal e profissional do indivíduo, para efeitos de
avaliação e progressão, sem discriminar o sexo do/a
Colaborador/a, bem como o programa Academia que permite
o desenvolvimento de competências comportamentais e
estratégicas, habilitando os Quadros Superiores para a sua
integração em planos de sucessão.
Em 2012, participaram no programa Academia, 19 mulheres

e 25 homens. Em 2013, foram integrados/as 15 formandas
e 9 formandos. Tem sido dada progressiva importância à
utilização da linguagem inclusiva, quer na comunicação
interna quer externa e, sobretudo, nos documentos
estratégicos da Empresa.
Quanto à Conciliação da Vida Pessoal e Profissional,
a CARRIS lançou uma publicação semanal denominada
“Especial CARRIS” que divulga, aos/às seus/suas
Colaboradores/as, atividades gratuitas, de cultura e lazer,
e ofertas promocionais dos parceiros CARRIS, que podem
ser usufruídos pelos/as próprios/as, em família ou com
amigos/as. Atribuí a todos/as os/as recém pais e mães
da Empresa, um Babykit CARRIS composto por produtos
para a primeira infância, marcando o acontecimento e
reforçando a importância das licenças parentais. Realiza
e divulga atividades para promoção do descanso, convívio,
bem‑estar e de hábitos de vida saudáveis de Colaboradores/
as e respetivos familiares, tais como rastreios de saúde,
a Caminhada CARRIS, o Arraial de Verão, o Magusto de
São Martinho, entre muitas outras iniciativas desenvolvidas.
A CARRIS desenvolveu exponencialmente as suas práticas,
preocupa-se em conhecer novas medidas que possam ser
aplicadas internamente e prevê uma aposta contínua na
dimensão da Igualdade de Género.
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CTT
TESTEMUNHOS

O GOZO DA LICENÇA DE PATERNIDADE
FOI UMA FERRAMENTA FACILITADORA
PARA A CONCEÇÃO DE LIGAÇÕES ESTÁVEIS
E DURADOURAS ENTRE MIM E OS MEUS
FILHOS...

RELATÓRIO IGEN 2013

O compromisso dos CTT, alinhado com os princípios e
objetivos do Fórum Empresas para a Igualdade, nas palavras
dos nossos trabalhadores e trabalhadoras.
MULHERES E HOMENS… NO MESMO LUGAR
Natália Baião é condutora de camiões na área de Transportes.
Há 12 anos que não perde de vista o volante e o balanço
não podia ser mais positivo. “Gosto imenso do que faço.
Não trocava a minha profissão por nada”. Só há mais um
elemento feminino nesta função, entre 81 homens. Todos
formam uma equipa coesa.
TESTEMUNHO
NATÁLIA BAIÃO
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UMA VIDA MAIS FLEXÍVEL
Carla Figueiredo é quadro superior nos serviços centrais
e mãe de 3 rapazes com idades compreendidas entre os 7
e os 10 anos. Com a introdução do horário flexível sente-se
com mais tempo para ter tempo. “Ter a possibilidade de sair
a partir das 16h30, sem ser penalizado, traz benefícios
à gestão profissional e familiar.” No edifício sede o número
de mulheres e homens é bastante semelhante.
TESTEMUNHO
CARLA FIGUEIREDO

No Centro de Distribuição do Seixal, Dulce Gouveia é uma
das quatro mulheres numa equipa de 27 homens. Encara
esta desvantagem numérica com naturalidade e diz
que entre colegas não sente qualquer tipo de diferença.
O trabalho é desempenhado em equipa e em ambiente
de respeito e camaradagem. As mulheres que distribuem
cartas representam 12% do número total de carteiros.

TEMPO PARTILHADO… LAÇOS MAIS FORTES
“Tenho 5 filhos e em relação a todos tive a felicidade de
poder acompanhá-los nos seus primeiros dias, gozando
a minha licença de parentalidade. No primeiro até pude
trocar a licença, ficando eu o resto do período que seria
da mãe, após as suas 6 semanas obrigatórias. É um tempo
privilegiado que todos devemos aproveitar, pois esses dias
não voltam atrás e são cruciais para o contacto entre pai
e filhos. A minha chefia também sempre encarou com muita
naturalidade as licenças, sem colocar entraves.”

TESTEMUNHO
DULCE GOUVEIA

TESTEMUNHO
EDUARDO CARDOSO

VERDE NO FEMININO
É muito importante para a empresa dar a palavra aos
trabalhadores que operacionalizam no seu dia-a-dia
as iniciativas ecológicas da empresa. Paula Pereira,
carteira na Parede (Cascais) que está entre os pioneiros/
as no uso das soluções de mobilidade sustentável dos CTT,
é perentória em relação à bicicleta elétrica quando afirma,
“foi a melhor ideia que tiveram. É excelente, já a deviam ter
implementado há mais tempo. É muito mais saudável, não
fazemos tanto esforço, porque não carregamos a mala.”

“A possibilidade de participar ativamente no desenvolvimento
dos meus filhos é algo que me enriquece como pessoa
e possibilita a criação de laços mais fortes no agregado
familiar. O gozo da licença de paternidade foi uma
ferramenta facilitadora para a conceção de ligações estáveis
e duradouras entre mim e os meus filhos e acaba por
favorecer o desempenho das minhas funções profissionais.”
Jorge Almeida

TESTEMUNHO
PAULA PEREIRA

TESTEMUNHO
JORGE ALMEIDA
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EDP
TESTEMUNHOS

À QUESTÃO: “AS PESSOAS DE QUALQUER IDADE, SEXO, RAÇA, COR, OPÇÃO SEXUAL / RELIGIÃO /
POLÍTICA SÃO TRATADAS COM A MESMA JUSTIÇA E RESPEITO NA EDP”84% DOS COLABORADORES
RESPONDERAM CONCORDAM OU CONCORDAM TOTALMENTE.
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• Adoção de medidas de discriminação positiva e da
sensibilização interna e junto da comunidade com vista a uma
efetiva realização e eficácia da política de diversidade.
Concretamente em matéria de Igualdade de Género, esta política
fundamentou-se nos seguintes princípios gerais:
• Assegurar o cumprimento da legislação internacional e local
aplicável em matéria de igualdade e diversidade.
• Promover o respeito pela igualdade de oportunidades para
todos os seus colaboradores e potenciais colaboradores.
Todas as suas práticas, políticas e procedimentos laborais estão
orientadas no sentido de impedir a discriminação e o tratamento
diferenciado em função de etnia, género, orientação sexual,
credo, estado civil, deficiência física, orientação cultural, política
ou de opiniões de outra natureza, origem social, naturalidade ou
associação sindical.
Nesta linha, o Grupo EDP identificou, para o triénio 2013/2015,
medidas na área da Igualdade de Género, das quais duas já se
encontram totalmente implementadas.
A EDP incluiu, também, no questionário bianual de Clima
Organizacional, uma questão relacionada com a Diversidade
e Igualdade de Género, com o objetivo de auscultar a opinião
dos colaboradores relativamente a esta temática. À questão:
“As pessoas de qualquer idade, sexo, raça, cor, opção sexual /
religião / política são tratadas com a mesma justiça e respeito
na EDP” 84% dos colaboradores responderam Concordam ou
Concordam Totalmente, não se verificando diferenças de resposta
em termos de população feminina e masculina.
Este resultado evidencia o reconhecimento, por parte dos
colaboradores, da EDP como uma empresa que incorpora,
na sua missão e valores, princípios de Diversidade e Igualdade
de Género.
Em 2013, o Grupo EDP aprovou, em Conselho de Administração
Executivo, a Politica de Diversidade, assumindo o seguinte
compromisso público:
• Promoção do respeito mútuo e da igualdade de oportunidades
perante a diversidade.
• Reconhecimento das diferenças como fonte de fortalecimento
do potencial humano e valorização da diversidade na
organização, na gestão e na estratégia.
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GEBALIS
TESTEMUNHOS
DR. SÉRGIO LOPES CINTRA
PRESIDENTE DA GEBALIS, EM

COM A ADESÃO AO IGEN, FÓRUM EMPRESAS PARA A IGUALDADE, A EMPRESA ASSUMIU O
COMPROMISSO DE IMPLEMENTAR NOVAS MEDIDAS QUE CONSOLIDEM A IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES, CONTRIBUAM PARA AUMENTAR A IGUALDADE DE GÉNERO, A CONCILIAÇÃO
ENTRE A VIDA PROFISSIONAL E FAMILIAR E, TAMBÉM, MOTIVEM A MUDANÇA DE MENTALIDADES
NO QUE RESPEITA ÀS QUESTÕES DE GÉNERO.
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A GEBALIS, concretiza a sua missão através de uma gestão
integrada, baseada em critérios de proximidade que visam
a administração dos Bairros de Habitação Social de Lisboa
pela conservação do património e melhoria da qualidade
de vida das populações residentes. Sendo uma empresa
pública, têm presente a consciência da necessidade de
manter trabalhadores/as motivados/as e satisfeitos/as e
apropriados da missão a cumprir pela empresa.
Desde a sua fundação, a empresa tem vindo a estabelecer,
medidas de conciliação entre a vida profissional e a vida
pessoal e familiar, que estão para além daquilo que é
exigido por lei, sabendo que isso é um fator de motivação
pessoal para os/as trabalhadores/as e de melhoria do bemestar dos seus familiares. Em 2007 no seu Regulamento
da Organização do Trabalho consagrou um capítulo com
algumas dessas medidas dando-lhe um carácter de
permanência. São exemplo dessas medidas: a dispensa de
atividade de 10 horas anuais sem que para tal tenha que
apresentar justificação; abono de € 500 por nascimento
de filho/a; 15 dias de licença parental (no primeiro mês)
acrescida à licença de parentalidade permitida por lei;
o abono de € 100 mensal, continuado para filho/a
portador/a de deficiência; o pagamento de 80% do
vencimento para assistência a filho/a menor (até um total
de 5 dias por ano) e também 80% nos três primeiros dias
por falta justificada por motivo de doença. (sempre que
o trabalhador/a não beneficie dessas medidas ou através
do regime de segurança social ou de algum seguro de saúde).
Tem flexibilidade de horário e comparticipa com 80% para
um seguro de saúde.
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Com a Adesão ao IGEN, Fórum Empresas para a Igualdade,
a empresa assumiu o compromisso de implementar novas
medidas que consolidem a igualdade de oportunidades,
contribuam para aumentar a Igualdade de Género, a conciliação
entre a vida profissional e familiar e, também, motivem
a mudança de mentalidades no que respeita às questões de
Género. Foi realizada uma ação de sensibilização na empresa
sobre esta temática, melhorada a comunicação interna
sobre os direitos a que podem aceder todos/as, instituída
a possibilidade de cada trabalhador/a poder trazer os seus
filho um dia por mês (ou em caso de extrema necessidade)
para o seu local de trabalho e, implementado o “Cabaz
Educação” oferecendo um cabaz com materiais escolares,
diferenciado por grau de ensino, desde o pré-escolar até à
Universidade inclusive, para todos/as as/as trabalhadores/
as com filhos/as a estudar.
A adesão ao Grupo IGEN, “Fórum Empresas para a Igualdade”,
insere-se num investimento mais alargado e aprofundamento
de uma cultura coletiva na empresa de responsabilidade
social na qual se incluem as questões da igualdade de
género e a conciliação vida profissional, familiar e vida
pessoal.

CAPÍTULO 02 TESTEMUNHOS DAS EMPRESAS ADERENTES AO FÓRUM

GRUPO CH
TESTEMUNHOS

O RESPEITO PELO PRÓXIMO E A IGUALDADE DE TRATAMENTO E
NÃO DISCRIMINAÇÃO SÃO CLÁUSULAS QUE FIGURAM NO NOSSO
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL.

RELATÓRIO IGEN 2013

No Grupo CH promovemos um ambiente inclusivo que
valoriza a singularidade individual. A Igualdade entre
Homens e Mulheres faz parte do nosso ADN, surgindo
expressamente referida nos nossos documentos estratégicos
enquanto uma das nossas obsessões. A oferta de um
ambiente de Felicidade é uma das nossas propostas de valor.
Acima de tudo, acreditamos que pessoas felizes constroem
organizações vencedoras.
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Na Política de Recursos Humanos, a Igualdade de Género
surge como compromisso da organização que aposta nas
pessoas enquanto ativo principal. Todos os procedimentos
de gestão de recursos humanos têm presente o princípio
da igualdade de género, são valorizadas e reconhecidas
competências, empenho, esforço independentemente do
género e há uma forte aposta na formação sobre a temática
para colaboradoras e colaboradores.
Para além disso, o respeito pelo próximo e a igualdade
de tratamento e não discriminação são cláusulas que
figuram no nosso Código de Ética e Conduta Empresarial.
Formalizámos ainda a figura da Provedora de Recursos
Humanos.
As ações de incorporação dos princípios da igualdade e não
discriminação entre homens e mulheres obedecem a um
processo dinâmico de melhoria contínua na organização,
surgindo momentos de reflexão estratégica e auscultação,
pelo que em 2009 elaborámos o primeiro Plano de Igualdade,
que tem vindo a ser alvo de redefinições periódicas.
Porque acreditamos que o projeto CH só faz sentido se for
vivido por todas as pessoas de forma equilibrada, e sabemos
que as especificidades da nossa indústria nos impõem ritmos
exigentes, o tema da conciliação entre a vida profissional,
familiar e pessoal está em agenda e são imensas as práticas
implementadas, tais como os incentivos à natalidade
e matrimónio, divulgação de mapas com serviços de
proximidade, protocolos com benefícios para colaboradores
e colaboradoras e suas famílias.
Somos uma organização com preocupações sinceras e
genuínas a este respeito porque acreditamos que o equilíbrio
pessoal e familiar é condição indispensável à construção de
um ambiente de trabalho saudável.

CAPÍTULO 02 TESTEMUNHOS DAS EMPRESAS ADERENTES AO FÓRUM

IBM
TESTEMUNHOS

NA IBM EXISTE UM COMPROMISSO FACE À IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, QUE SE
CONCRETIZA EM TODO O PROGRAMA DE APOIO À DIVERSIDADE; EM OFERECER AS MESMAS
OPORTUNIDADES A TODAS AS PESSOAS.

RELATÓRIO IGEN 2013

Desde o início que a IBM Portugal aderiu com entusiasmo
ao Fórum Empresas para a Igualdade de Género uma
vez que os princípios de igualdade entre mulheres e
homens num compromisso claro com a promoção da
igualdade profissional e com o fim de todos os processos
discriminatórios estão imbuídos na cultura da empresa
desde a sua fundação.
A IBM fomenta o desenvolvimento profissional de todas as
pessoas que fazem parte dela. Na IBM existe um compromisso
face à igualdade de oportunidades, que se concretiza em
todo o programa de apoio à diversidade; em oferecer as
mesmas oportunidades a todas as pessoas. A IBM seleciona
e valoriza todos os/as profissionais, independentemente da
sua origem, raça, sexo, idade, crença religiosa, preferência
sexual, não efetuando qualquer tipo de discriminação.
Adicionalmente, a Companhia disponibiliza aos seus
colaboradores/as, para além das ações incluídas no Protocolo
do Fórum Empresas para a Igualdade, um conjunto
de programas que auxiliam na gestão da vida pessoal e
familiar, dos quais destacamos:
• o plano de saúde que abrange a totalidade dos
colaboradores da IBM e do seu agregado familiar, garantindo
que a saúde e bem-estar não só dos colaboradores mas
também da sua família está assegurado.
• o Portuguese Women Leadership Council (PWLC) em linha
com semelhantes iniciativas noutros países. Trata-se de
um grupo de profissionais do sexo feminino provenientes
das mais diversas áreas da empresa, que têm em comum
o facto de possuírem uma carreira de sucesso consolidada
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ou com características de liderança. A missão do PWLC passa
pela criação de uma consciência de oportunidade para
o desenvolvimento da mulher no domínio das tecnologias
de informação e de comunicação num ambiente que
encoraje, suporte e acelere a sua evolução, a par e passo com
a valorização da mulher na IBM, como fator determinante
no crescimento do negócio.
• práticas de flexibilidade e mobilidade que permitem
aos nossos colaboradores/as ter acesso a um conjunto de
tecnologia que facilita a organização do seu trabalho diário
independentemente do local onde se encontrem.
• desde 2005, que a IBM Portugal realiza anualmente
o programa EXITE (Explorando Interesses na Tecnologia
e nas Engenharias) cujo objetivo reside em proporcionar
às raparigas entre os 11 e os 13 anos um olhar mais
profundo sobre a tecnologia e a engenharia, através de
atividades práticas. Esta iniciativa visa criar junto das jovens
um entusiasmo que as leve a optar, no futuro, por uma
carreira técnica.

CAPÍTULO 02 TESTEMUNHOS DAS EMPRESAS ADERENTES AO FÓRUM

INCM
TESTEMUNHOS

Desde que a INCM foi constituída como empresa pública, há
mais de 40 anos, que as boas práticas no campo da igualdade
de género e na área social foram uma constante na gestão dos
recursos humanos da empresa.
Na estratégia da empresa, a igualdade de género é um valor
estruturante e transversal, que se materializa num conjunto
de valores e de práticas, nomeadamente ao nível da seleção
e recrutamento, da igualdade de oportunidades entre
colaboradores e colaboradoras e no seu tratamento com
equidade.

RELATÓRIO IGEN 2013

A INCM dispõe de um Código de Ética e de Conduta que proíbe
a discriminação em razão da origem, etnia, género, convicção
política e confissão religiosa, cujo cumprimento é garantido
e salvaguardado por um Comité de Ética, onde se encontra
representada a Alta Direção da empresa.
Está, porém, a INCM convicta de que, com criatividade e inovação,
haverá sempre possibilidades de evoluir e de implementar outras
práticas, que mantenham os padrões de excelência, a que os
colaboradores, as colaboradoras e o mercado se habituaram.
Ciente de que esse salto em frente é incentivado pela troca e
partilha de experiências e de conhecimentos, foi a INCM uma
das empresas que, na primeira hora, aderiram ao Fórum para
a Igualdade de Género – IGEN - e em cujo âmbito assumiu um
conjunto de compromissos consubstanciados em ações que
permitem trilhar o caminho escolhido.
Embora não tenha sido possível por vicissitudes várias, a que a
atual conjuntura não é alheia, concluir a totalidade das ações
a que a INCM se comprometeu, tal não abala a forte convicção
no interesse em manter a participação no Fórum IGEN, pelo que
transpôs, para o ano de 2014, alguns desses compromissos.
No final do primeiro ano de trabalhos, cumpre realçar as
vantagens e os avanços decorrentes da participação da INCM com
destaque para a reflexão interna aprofundada, sobre o tema da
igualdade de género, a qual proporcionou um acréscimo claro de
visibilidade quer interna quer externa, às ações implementadas.
São disso exemplos, as comunicações e notícias sobre o tema da
igualdade de género, sobre a temática da igualdade salarial entre
homens e mulheres, sobre as regras da parentalidade e sobre
formas de conciliação da vida pessoal, familiar e vida profissional,
assuntos regularmente divulgados na intranet da empresa,
de acesso generalizado a todos os colaboradores e colaboradoras,
bem como em locais específicos, a par da informação periódica
que é divulgada no Boletim “Matriz”.
A formação sobre igualdade de género realizada em 2013
envolveu colaboradores e colaboradoras de várias áreas,
sendo a primeira vez que o tema foi incluído no Plano de
Formação da INCM.
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NA ESTRATÉGIA DA EMPRESA, A IGUALDADE
DE GÉNERO É UM VALOR ESTRUTURANTE E
TRANSVERSAL, QUE SE MATERIALIZA NUM
CONJUNTO DE VALORES E DE PRÁTICAS,
NOMEADAMENTE AO NÍVEL DA SELEÇÃO
E RECRUTAMENTO, DA IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES ENTRE COLABORADORES
E COLABORADORAS E NO SEU TRATAMENTO
COM EQUIDADE.

Ainda como resultado dessa reflexão interna, foram
implementadas outras iniciativas, inicialmente não previstas, que
se encontram refletidas neste relatório de atividades, as quais são
também, fruto do desenvolvimento da estratégia traçada na área
da responsabilidade social, nas suas diversas dimensões.
Por último, não podemos deixar de assinalar o orgulho da INCM
pelo facto de lhe ter sido atribuída, novamente em 2013, uma
Menção Honrosa quando se candidatou ao Prémio Igualdade
é Qualidade, fruto da integração da igualdade de género como
orientação estratégica.

CAPÍTULO 02 TESTEMUNHOS DAS EMPRESAS ADERENTES AO FÓRUM

MICROSOFT
TESTEMUNHOS

60% DOS RECÉM- LICENCIADOS SÃO MULHERES
E 80% DAS DECISÕES DE CONSUMO SÃO
TOMADAS PELAS MULHERES.

RELATÓRIO IGEN 2013
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Diversidade e inclusão são partes integrantes da visão,
estratégia, e de sucesso do negócio da Microsoft.
Reconhecemos que é necessária uma cultura corporativa de
diversidade e inclusão onde as e os melhores profissionais
com variadas perspetivas, competências e experiências
trabalham em conjunto para responder às necessidades dos
consumidores num mundo cada vez mais global.
A diversidade de género é uma questão de negócio, faz parte
da estratégia da Companhia e é completamente suportada
pelos responsáveis de topo da organização.
É uma questão de negócio porque a questão do género
é uma tremenda fonte de potencial no local de trabalho
e mercado. Por exemplo hoje 60% dos recém- licenciados
são mulheres e 80% das decisões de consumo são tomadas
pelas mulheres. Consideramos que o equilíbrio em termos
de representatividade de género não é um “nice to have”,
é um imperativo para o nosso sucesso!
Ser um membro do Fórum Empresas para a Igualdade
de Género, faz parte do nosso compromisso!

CAPÍTULO 02 TESTEMUNHOS DAS EMPRESAS ADERENTES AO FÓRUM

NESTLÉ
TESTEMUNHOS

É FUNDAMENTAL CONSTRUIR EQUIPAS FORTES E DIVERSIFICADAS.
UMA EQUIPA É TANTO MELHOR QUANTO MAIS DIVERSIFICADA:
QUER NO GÉNERO, CULTURA, GRUPOS ÉTNICOS E GERAÇÃO.

RELATÓRIO IGEN 2013

A Nestlé tem vindo ao longo dos anos a criar condições para ser
uma empresa de referência para os seus Colaboradores. O capital
humano é um fator chave para o seu sucesso e competitividade,
pelo que o equilíbrio de géneros representa uma prioridade
estratégica e de extrema relevância.
Queremos por isso, promover o equilíbrio de género e garantir
iguais oportunidades de carreira e de formação para os nossos
Colaboradores. Numa ótica de reforço de boas práticas no
que respeita à igualdade de género, bem como, no diálogo e
cooperação entre entidades e claro, a incorporação de novas boas
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práticas neste domínio, foi nossa vontade fazer parte do Fórum
Empresas para a Igualdade de Género – O nosso Compromisso.
Assim, um dos muitos passos que a Nestlé tem dado, não só
em Portugal mas a nível mundial, é sensibilizar todos os seus
Colaboradores sobre a riqueza que existe na complementaridade
de géneros na gestão das equipas, tendo para este efeito
sido desenvolvida a iniciativa “Gender Balance”. Esta iniciativa
enquadra-se na Política de Diversidade que defende que é
fundamental construir equipas fortes e diversificadas. Uma
equipa é tanto melhor quanto mais diversificada: quer no
género, cultura, grupos étnicos e geração, reconhecendo todas
as características únicas que tornam cada um de nós como
indivíduo.
Adicionalmente, e uma vez que este é um tema estratégico para
a Nestlé, temos desenvolvido diversas ações, nomeadamente:
• Promoção de um ambiente de trabalho flexível, através da
implementação de medidas de trabalho flexíveis que permitam
uma melhor conciliação entre a vida profissional e pessoal.
• Definição de indicadores chave, que nos permitem analisar e
identificar áreas de melhoria, bem como, elementos importantes
para o desenvolvimento dos Colaboradores e Colaboradoras.
• Em 2013 foi inaugurada a Sala de Amamentação para que
as Colaboradoras que se encontram na fase de amamentação
possam sentir-se mais confortáveis durante este período da sua
vida.
• Em 2014 será lançado o espaço na intranet dedicado ao tema
e à iniciativa do Gender Balance.
• Entre muitas outras.
É, assim, compromisso da Nestlé promover um ambiente
de trabalho com oportunidades iguais para todos os seus
Colaboradores, pois o equilíbrio de género é não só um fator
chave para a competitividade da empresa mas também para
termos equipas mais diversificadas e felizes.
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PSA MANGUALDE
TESTEMUNHOS
IDALÉCIO FILIPE
DIRETOR RELAÇÕES SOCIAIS E HUMANAS

NO CPMG A IGUALDADE DE GÉNERO É, DE FACTO,
RESPONSABILIDADE SOCIAL!

RELATÓRIO IGEN 2013

PSA MANGUALDE: UM VEÍCULO PARA A IGUALDADE!
Com o objetivo de reforçar e promover a Responsabilidade
Social, e dada a pertinência da temática da Igualdade de Género,
o Centro de Produção de Mangualde (CPMG) aderiu ao Fórum
Empresas para a Igualdade, promovido pela Comissão para
a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), e concorreu
ao Plano para a Igualdade, um projeto promovido pelo POPH.
A implementação destes projetos teve dois grandes objetivos.
Por um lado, visou animar e reforçar uma Política de
Responsabilidade Social, através da igualdade de direitos entre
os géneros, e, por outro, teve como propósito tornar o CPMG uma
empresa “mais atrativa” para trabalhar.
Para tal foram realizadas várias ações, sobre a temática da
Igualdade de Género, tais como:
• Criação de lugares de estacionamento para colaboradoras
grávidas e pessoas com limitações;
• Realização de ações de informação/sensibilização a alguns/
mas dos/as nossos/as colaboradores/as, com uma duração de 18
horas. Nestas ações os colaboradores puderam partilhar as suas
opiniões e vivências sobre esta temática;
• Durante o projeto foram difundidas aos/às nossos/as
colaboradores/as quatro Newsletters com conteúdos, notícias
e atividades desenvolvidas;
• Criação de uma Plataforma Digital de informação e de
acesso a todos/as os/as colaboradores/as do CPMG. Esta será
um complemento interativo e informativo sobre questões da
Igualdade de Género;
• No culminar do projeto, foi realizado um Seminário no dia 09
de Dezembro 2013 que contou com a presença de 80 convidados,
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onde foram abordados os resultados da concretização do plano.
Neste dia, foi também institucionalizado o dia 09 de Dezembro
como “Dia da Igualdade de Género no CPMG”, que anualmente
será comemorado.
Estes projetos permitiram-nos também reforçar boas práticas
já instituídas no CPMG e tentar melhorar outras. Para tal, foi
estabelecido um plano de ações para o ano 2014 e seguintes,
que dará continuidade ao trabalho desenvolvido em 2013, no
qual destacamos algumas ações:
• Continuação da oferta de cabazes aquando o nascimento de
filhos/as de colaboradores/as;
• Criação do Gabinete interno de apoio/informação no âmbito
da Igualdade de Género;
• Criação da uma biblioteca de acesso a todos/as os/as
colaboradores/as;
• Realização, ao longo do ano, de rastreios e atividades ligadas
à saúde, para os/as colaboradores/as;
• Sensibilização para o emprego de formas gramaticais
inclusivas e neutras, na comunicação interna e externa;
• Dinamização do site para a Igualdade;
• Divulgação de novos protocolos nos diferentes meios de
comunicação (ex.: zonas de comunicação comuns, site para
a Igualdade…);
• Comemoração de dia do pai/dia da mãe, dia da diversidade,
entre outros.
NO CPMG A IGUALDADE DE GÉNERO É, DE FACTO,
RESPONSABILIDADE SOCIAL!

CAPÍTULO 02 TESTEMUNHOS DAS EMPRESAS ADERENTES AO FÓRUM

PT
TESTEMUNHOS
JOAQUIM NUNES CORREIA
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

O SUCESSO DA EMPRESA NO RECRUTAMENTO DE COLABORADORAS PARA AS ÁREAS
TECNOLÓGICAS E OS NÚMEROS QUE CARACTERIZAM A REALIDADE DA IGUALDADE DE GÉNERO
NA PT SÃO A PROVA DE QUE A EMPRESA ESTÁ NO CAMINHO CERTO.

RELATÓRIO IGEN 2013

A IGUALDADE DE GÉNERO NA PT
A diversidade é caraterística intrínseca da PT e uma consequência
natural da sua globalização à escala mundial. A política adotada
apela ao respeito pelas diferenças, ao combate de qualquer forma
de discriminação e à promoção da igualdade de oportunidades.
Todas as políticas que norteiam a atuação da PT defendem a
igualdade de oportunidades no trabalho.
Os princípios de conduta da PT integram um conjunto de valores
fundamentais que marcam a sua identidade, que a distinguem
no universo empresarial e que guiam, em permanência, a sua
atividade. Estes princípios encontram-se vertidos no Código
de Ética, amplamente divulgado junto dos colaboradores.
Os valores constantes deste Código são sentidos como princípios
e regras que, pelo facto de serem observados, vividos e garantidos
por toda a gestão e por todos os colaboradores do Grupo PT,
se tornam inseparáveis da sua identidade, da sua atividade
e da sua responsabilidade social. Na PT são consideradas
inadmissíveis quaisquer formas de discriminação individual
que sejam incompatíveis com a dignidade da pessoa humana,
nomeadamente em razão do género. Não são igualmente
toleradas condutas configuradas como assédio moral, sexual ou
outras atitudes de abuso de poder.
A PT, além de estar empenhada em cumprir a legislação
laboral nacional, entende que deve garantir a igualdade
de oportunidades a todos os seus colaboradores e candidatos
aos seus programas de recrutamento. Sabendo que as áreas
das TIC têm revelado ser menos atrativas para as mulheres, a PT
tem procurado estimular o interesse desta população através
de um programa de recrutamento junto das universidades e
escolas de referência. O sucesso da empresa no recrutamento
de colaboradoras para as áreas tecnológicas e os números que
caracterizam a realidade da igualdade de género na PT são
a prova de que a empresa está no caminho certo.
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Para além de integrar especificamente o tema da Igualdade
no seu Código de Ética, a PT é também signatária dos Princípios
da United Nations Global Compact, da carta de Responsabilidade
Social da UNI (Union Network International), do Código Europeu
de melhores práticas para as mulheres nas TIC, e, em 2013,
assinou o Acordo de Adesão ao Fórum de Empresas para a
Igualdade de Género, reforçando o seu compromisso com a
persecução de políticas e medidas que promovam a Igualdade
de Género.
A PT continua fortemente marcada pelo respeito para com
os direitos humanos, a par de uma forte consciência social
e constante promoção de comportamentos baseados em
maiores níveis de solidariedade e responsabilidade social.
Consciente das grandes dificuldades de conciliação da vida
profissional com a vida familiar, a PT tem implementado um
conjunto de procedimentos e de iniciativas que visam mitigar
as consequências nefastas desta realidade, das quais se destaque
a atribuição de horários flexíveis a mais de 70% dos colaboradores.
Reforçando os níveis de solidariedade e de responsabilidade
social interna, a PT criou o programa éConsigo! que visa promover
o apoio, o otimismo e bem-estar dos seus trabalhadores e,
ao mesmo tempo, o sentimento de pertença à empresa. Este
programa único e transversal ao Grupo PT é sustentado em três
pilares, concretamente: apoiar e incentivar o desenvolvimento
dos filhos dos trabalhadores (éConsigo! Crescer); ajudar,
apoiar e promover valores e meios de auxílios sociais junto
dos trabalhadores (éConsigo! Apoiar); fomentar o bem-estar
dos trabalhadores e uma vida mais saudável, com enfoque na
prevenção, no exercício físico e na cultura, ao mesmo tempo que
se celebram momentos especiais na vida de cada um (éConsigo!
Viver).
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RTP
TESTEMUNHOS

POR VÁRIAS OCASIÕES, A RTP FOI
CONSIDERADA COMO UM MODELO A
SEGUIR NESTA TEMÁTICA...

A temática sobre a igualdade de género na RTP tem sido tratada
de forma continuada, pelo menos, desde a década de 80,
participando em projetos comunitários e no desenvolvimento
de diversas ações internas. A sua relevância e premência
prendem-se em grande parte com a natureza da empresa, que
se carateriza por uma atividade permanente e em laboração
contínua, dependente dos acontecimentos da atualidade, bem
como núcleos familiares entre os trabalhadores.
Por várias ocasiões, a RTP foi considerada como um modelo
a seguir nesta temática, tendo sido implementadas medidas

RELATÓRIO IGEN 2013

concretas e investindo-se na sensibilização e formação interna
neste âmbito, tendo participado durante 10 anos no Comité
Diretor para a Igualdade de Oportunidades entre homens
e mulheres nas rádios e televisões da Europa; Das ações
desenvolvidas ao longo destes anos, destacamos: formação às
mulheres administrativas no sentido de sensibilizar e motivar
a funções pouco representadas; introdução de um módulo de
sensibilização para as questões da igualdade em todas as ações
de formação promovidas na empresa; realizou ainda seminários
nacionais e internacionais sobre a matéria.
Na década de 90 e no âmbito das iniciativas Emprego/Adapt
– Eixo Now, a RTP desenvolveu o projeto Confatra em que o
objetivo principal visava a implementação de boas práticas que
permitissem aos trabalhadores/as conciliar a vida profissional
e a vida familiar, em que se destacam medidas tais como
a criação de uma Bolsa de Amas e Baby-sitters e novas formas
de organização do trabalho (trabalho flexível, semana
comprimida, novo sistema de turnos e o teletrabalho).
Dando continuidade à temática da Igualdade, a RTP participou
em 2001 no projeto “Conciliar é Preciso” cujos objetivos visavam
promover a conciliação entre a vida profissional, familiar e social
com vista ao exercício de plena cidadania, em que se destaca o
produto o Portal Universos da Conciliação – www.conciliar.pt.
Em 2004 a RTP participou no Projeto “Diálogo Social e Igualdade
nas Empresas”, integrado na Iniciativa Comunitária EQUAL, cuja
entidade interlocutora foi a CITE e que teve como parceiras
várias entidades nomeadamente, 9 empresas publicamente
reconhecidas pelas suas boas práticas, no domínio da igualdade
de género, e cujo objetivo visava o desenvolvimento de produtos
para as Empresas, nos domínios da Igualdade de Género,
da Conciliação entre Vida Profissional, Pessoal e Familiar e da
Proteção da Maternidade e da Paternidade, potenciando uma
mudança de atitudes e de práticas em matéria de igualdade
entre mulheres e homens. Este Projeto teve um carácter inovador
essencialmente pela sua metodologia participativa, atuando
diretamente com e para as empresas, incentivando a partilha
de experiências inter e intraempresas e o diálogo social.
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A RTP integra ainda desde a sua fundação a Rede Nacional de
Responsabilidade Social RSO PT.
Neste momento, a RTP está a atravessar uma etapa de
transformação organizacional, passo fundamental para a sua
sustentabilidade, enquanto Empresa. Nesse sentido, e por
todo o percurso da RTP nesta matéria, considerámos a nossa
integração no Fórum Empresas para a Igualdade de Género
– O Nosso Compromisso, promovido pela CITE cujo Acordo
de Adesão teve lugar no dia 18 de Fevereiro de 2013 como uma
etapa de continuidade e desenvolvimento natural, tendo como
objetivo claro um compromisso na promoção da igualdade
profissional entre Mulheres e Homens rumo à integração plena
dos nossos trabalhadores. Esta adesão implicou a definição
de compromissos de melhoria em matéria de Igualdade
de Género em 3 vetores distintos: (1) estabelecimento de parcerias
e protocolos que possam facilitar e complementar as políticas
de Conciliação entre Vida Profissional, Pessoal e Familiar, (2)
em resultado de auscultação junto dos trabalhadores, parceiros
sociais e Casa Pessoal RTP, foi implementada uma medida para
todos os/as trabalhadores/as com filhos ou equiparados até
aos 12 anos, inclusive, usufruírem da dispensa de duas horas
no dia do aniversário destes, (3) duas sessões de formação e
sensibilização (em Lisboa e no Porto) sobre a da Igualdade de
Género e Conciliação Trabalho / Família e Vida Pessoal. Na RTP,
acreditamos que a igualdade de género contribui para o seu
crescimento económico e desenvolvimento sustentável das
Empresas e da nossa própria organização, em particular. Neste
sentido pensamos desenhar novas medidas que complementem
ou deem continuidade ao Acordo assinado em 2013.
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VISTEON
TESTEMUNHOS

A Visteon é um dos mais reconhecidos fornecedores do
sector automóvel do mundo, líder no desenho, engenharia e
manufactura de produtos inovadores para a indústria automóvel.
Com sede nos EUA, China e Reino Unido, a nossa companhia tem
mais de 100 fábricas em 29 países e emprega aproximadamente
55.000 pessoas. Fornece produtos para praticamente todos os
veículos fabricados no mundo.
Em Portugal está sediada em Palmela, e manufactura
componentes electrónicos, como áudio e painéis de

instrumentos, e plásticos. A fábrica de Palmela tem 27,388 m2
e conta com 1031 empregados/as.
A Visteon é uma empregadora responsável com um claro
compromisso em criar e manter um ambiente onde todos os
empregados e empregadas são tratados com respeito e onde
as diferenças são valorizadas. Guiamo-nos pelos princípios da
inclusão, respeito, aceitação e aprendizagem com um ambiente
de comunicação aberta onde as contribuições de todos e todas
são valorizadas e reconhecidas.
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“Sou a única mulher... entre 11 homens... a igualdade está
presente e o respeito pelo meu conhecimento também.”
TESTEMUNHO
LEONILDE COLAÇO
TÉCNICA NA ÁREA DE PLANT

“Sou tratada como a mais novinha e como igual... os meus
colegas puxam muito por mim para tentar que eu alcance
o mesmo que eles.”
TESTEMUNHO
ANA MARTA LOPES
ENGª DE PROCESSO

“Na Visteon os empregados são todos tratados de igual forma.
Enquanto mulher, não me sinto discriminada e sinto-me
integrada na empresa. A Visteon preocupa-se com todos os seus
empregados sem distinções e valoriza todos os seus empregados
independentemente da cor, raça, religião, etnia, idade, sexo,
crenças, etc.”
TESTEMUNHO
CÁTIA BARROS
QUADRO ADMINISTRATIVO

GUIAMO-NOS PELOS PRINCÍPIOS DA INCLUSÃO,
RESPEITO, ACEITAÇÃO E APRENDIZAGEM...
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XEROX
TESTEMUNHOS
ANA SOFIA GARCIA

NO FINAL DO DIA, TEMOS UM DOS MOMENTOS AUGE: OS PAIS PARTICIPAM EM ATIVIDADES
CONJUNTAMENTE COM AS CRIANÇAS, APROVEITAMOS AS EXCELENTES INSTALAÇÕES QUE
TEMOS E FAZEMOS GINCANAS E OUTRAS ATIVIDADES SIMILARES.
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Ser boa profissional, motivada, orientada para os resultados da
empresa e ao mesmo tempo ser mãe de três crianças, 2, 7 e 10
anos de idade é um desafio permanente!
Tenho o privilégio de trabalhar numa organização que promove
e dinamiza ações no âmbito do equilíbrio Trabalho/ Vida familiar!
Das várias ações gostaria de partilhar uma que ocorre duas vezes
no ano e à qual chamamos Kid’s Open Day. O Kid’s Open Day é
um dia dedicado aos filhos dos colaboradores e aos pais que
aqui trabalham. É um dia diferente para todos: para as crianças
porque passam o dia no local de trabalho dos pais, para os pais
porque têm o privilégio de acompanhar algumas atividades das
crianças que vão decorrendo ao longo dia, bem como almoçar
com os seus filhos.
As crianças vivem com entusiasmo as atividades propostas,
circulam pela empresa e identificam o espaço de trabalho
dos seus pais. No final do dia, temos um dos momentos auge:
os pais participam em atividades conjuntamente com as crianças,
aproveitamos as excelentes instalações que temos e fazemos
gincanas e outras atividades similares.
Durante o dia, os nossos filhos estão divididos em grupos
consoante as idades e são acompanhados por monitores
credenciados para o efeito. A cada grupo é proposto um conjunto
de tarefas. No final, todos se reúnem no auditório para apresentar
aos pais o que fizeram durante o dia.
É um dia diferente para todos, sentimos uma alegria imensa na
empresa! Em determinadas alturas, quando as crianças circulam
no edifício, temos o prazer de ouvir um barulho de fundo que
espelha a alegria que as crianças estão a viver!
Este é um exemplo muito simples, de algo que pode contribuir
fortemente para o equilíbrio trabalho vida/ família!
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CARACTERIZAÇÃO
DAS EMPRESAS
A adesão ao Fórum para a Igualdade de Género – O nosso Compromisso implicou
a definição de compromissos de melhoria, em matéria de Igualdade de Género,
por parte de cada empresa parceira, em função de diagnósticos realizados
internamente.
Em 2013, as 21 empresas fundadoras do Fórum definiram 91 medidas de ação,
enquadradas pelas nove dimensões previstas no protocolo de adesão: Missão
e Valores da Empresa; Recrutamento e Seleção de Pessoal; Aprendizagem ao
Longo da Vida; Remunerações e Gestão da Carreira; Diálogo Social e Participação
de Trabalhadores/as ou suas organizações representativas; Dever de Respeito
pela Dignidade de Mulheres e de Homens no Local de Trabalho; Informação,
Comunicação e Imagem; Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal;
Proteção da Maternidade e Paternidade e Assistência à Família.

MENOS DE 100

100 - 500

500 - 1000

1000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 15000

DIMENSÃO DAS EMPRESAS (N.º DE COLABORADORES/AS)
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1

No final do ano, as 21 empresas receberam um
questionário, para determinar o grau de aplicação das
medidas, assim como os fatores de sucesso, as barreiras
e os impactos encontrados, cujos resultados são agora
apresentados.
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Com base no gráfico referente ao efetivo global das 21 empresas participantes, podemos apurar que: 14 apresentam um
efetivo tendencialmente masculinizado – XEROX, RTP, PT, PSA, NESTLÉ, MICROSOFT, IBM, EDP, CTT, CARRIS, APSS, APS, APDL
e BAÍA DO TEJO – representando setores e profissões tradicionalmente associados aos homens, destacando-se as áreas das
Engenharias, da Informática, do Transporte Marítimo, dos Transportes Terrestres, entre outros serviços; 3 apresentam um
efetivo tendencialmente feminizado – VISTEON, CH CONSULTING e AUCHAN; e 4 apresentam um rácio de homens/mulheres
equilibrado – INCM, GEBALIS, BES e SANTANDER.

FEMINIZADAS

3

MASCULINIZADAS

EQUILIBRADAS

14

4

TENDÊNCIAS NO RÁCIO H/M NO
EFETIVO GLOBAL DAS 21 EMPRESAS
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TENDÊNCIA NO RÁCIO H/M NO
UNIVERSO DE CARGOS DIRETIVOS
DAS 21 EMPRESAS

FEMINIZADAS

1

MASCULINIZADAS

EQUILIBRADAS

18

2
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BALANÇO DAS AÇÕES
IMPLEMENTADAS
Das 91 medidas propostas inicialmente 56 foram totalmente implementadas.
No total das 21 empresas aderentes a este Fórum cinco implementaram todas
as medidas propostas. A não implementação das ações deveu-se, essencialmente,
ao facto de a sua conclusão estar prevista para 2014 (pela sua própria natureza)
– um aspeto já considerado no Acordo de Adesão –, e a reestruturações que
ocorreram em algumas das organizações.
Para além das medidas propostas inicialmente, foram implementadas 27 ações
formais que não constavam dos compromissos assumidos aquando da assinatura
do Acordo de Adesão.

DIÁLOGO SOCIAL
E PARTICIPAÇÃO DE
TRABALHADORES E
TRABALHADORAS E/OU
SUAS ORGANIZAÇÕES
REPRESENTATIVAS

5

11

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO
E IMAGEM

16

CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA
PROFISSIONAL, FAMILIAR E
PESSOAL

,2%

22

,9%

%

8

,8%

REMUNERAÇÕES
E GESTÃO DA
CARREIRA

17

,6%

APRENDIZAGEM AO
LONGO DA VIDA

DIMENSÕES DA IGUALDADE DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS

3

%

RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO DE PESSOAL

14

,7%

EMISSÃO
VALORES
MISSÃO EEVALORES
DA
EMPRESA
DA EMPRESA

,8%

PROTEÇÃO DA
MATERNIDADE E
PATERNIDADE E
ASSISTÊNCIA À
FAMÍLIA
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DIFICULDADES DE
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES
REFERENTES À IG TENDO EM
CONTA CONSTRANGIMENTOS
ORGANIZACIONAIS E
RESISTÊNCIAS DOS/AS
COLABORADORES/AS

38

15

,4 %
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GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO
EFETIVA E REGULAR DE AÇÕES
E MEDIDAS PARA A IG

DIFICULD

,5%

ASSUMIR A IG COMO UMA
PRIORIDADE ESTRATÉGICA

15

7

,3%

,7%

ASSUMIR AS REAIS NECESSIDADES
DA EMPRESA RELATIVAMENTE À IG

23

,1%

CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE
OS PRINCÍPIOS DA IG

BARREIRAS
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85 %

15 %

NÃO SIM
IMPACTO

FEEDBACK POSITIVO DO PÚBLICO ALVO
MAIOR % DE COLABORADORES/AS
A BENEFICIAREM DA MEDIDA

BENEFÍCIOS PARA ALÉM DO PREVISTO NA LEI
LINGUAGEM INCLUSIVA
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Ainda relacionado com a implementação das ações,
apresentamos um gráfico representativo que reforça que
85% das medidas/ações previstas tiveram um impacto
positivo relativamente ao esperado.
Os 15% que não corresponderam ao impacto
esperado inicialmente justificam-se com questões
ligadas a dificuldades técnicas que não permitiram o
acompanhamento dos indicadores e à fraca adesão dos/as
colaboradores/as às iniciativas desenvolvidas.

ALINHAMENTO DA
EMPRESA COM A IG

60

10 %

10 %

%

15 %

5%
SUCESSOS
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APRECIAÇÃO
GLOBAL DO
TRABALHO
DESENVOLVIDO
PELO FÓRUM
Todas as empresas (100%) consideram que as ações implementadas e
apresentadas em plenária correspondem às expectativas iniciais. As razões
apresentadas são claras. Para as organizações as iniciativas permitem:
o acompanhamento do caminho percorrido individualmente e em grupo;
a aferição de práticas na gestão de equipas e a inovação; a partilha de práticas,
que deve ser, ainda, mais regular; a transferibilidade de ações com impactos
muito positivos na incorporação dos princípios e práticas da igualdade de género
nas organizações; e o (re)conhecimento interpares.

15

,8%

EMPRESAS QUE NÃO
INDICAM MEDIDAS/AÇÕES
DE OUTRAS EMPRESAS
COM POTENCIAL DE
TRANSFERIBILIDADE
PARA A SUA
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EXPECTATIVAS FACE À
DINÂMICA DO FÓRUM

84

,2%

EMPRESAS QUE INDICAM MEDIDAS/
AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS COM
POTENCIAL DE TRANSFERIBILIDADE
PARA A SUA

É bastante expressivo o resultado das expectativas face à dinâmica
do Fórum: 95,20% das empresas afirmou que correspondeu
ao que esperavam. Neste âmbito, as empresas destacaram
a metodologia, o trabalho continuado da TASK FORCE e o modelo
das Plenárias, ou seja, o modelo de governança. A partilha
de práticas mereceu uma apreciação assaz significativa. Por outro
lado, foi apresentada uma sugestão de partilha dos materiais
de apresentação (PPT apresentados nas plenárias). Conclui-se,
pois, que o objetivo de construir um projeto com, de e para as
empresas foi plenamente atingido. Sugestões como uma aposta
em novas formas de divulgação, maior utilização da plataforma
Yammer e, ainda, rotatividade de responsabilidades na gestão
do Fórum revelam-se pertinentes.

IMPORTÂNCIA DE
CONTINUAR A PARTICIPAR
NO FÓRUM
Considera importante continuar a participar no Fórum? Esta
pergunta mereceu o consenso das empresas: todas (100%)
reconhecem ser vantajoso manterem-se no projeto. As principais
razões apontadas passam pelo facto do Fórum permitir uma
melhoria contínua e progressos assinaláveis na incorporação
dos princípios e práticas da Igualdade de Género nas organizações;
permitir que o tema esteja na agenda estratégica das empresas;
não se ficar por intenções (assumem-se compromissos face
à IG); permitir a transferibilidade de conhecimentos e práticas;
ser uma referência para outras empresas, bem como um estímulo;
e melhorar a vida dos trabalhadores/as e famílias.

PARTICIPAÇÃO DE
OUTRAS EMPRESAS
NO FÓRUM
100% das empresas considera importante alargar o FÓRUM,
chegando a propor regiões, setores e, mesmo, empresas
específicas.
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SATISFAÇÃO
GLOBAL
Os resultados obtidos nesta questão são reveladores do êxito do Fórum Empresas
para a Igualdade – o nosso compromisso. Do total, 76% das empresas indica
estar muito satisfeita, 19% satisfeita e 5% totalmente satisfeita.

EMPRESAS
TOTALMENTE
SATISFEITAS

76

%

EMPRESAS MUITO
SATISFEITAS
EMPRESAS
SATISFEITAS

19

%

5

%
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COMPROMISSO
COM O FUTURO
Os resultados apresentados indicam, não só, a consolidação do grupo, mas,
também, podem ser vistos como um incentivo ao seu alargamento e à
continuação do trabalho em prol da Igualdade de Género no mundo empresarial.

COMPROMISSO COM
MEDIDAS/AÇÕES PARA
2014
100% das empresas assume pretender implementar ações
em 2014. Destacam-se, por um lado, as ações que, tendo tido
início em 2013, requerem continuidade – dada a sua natureza
e abrangência – por outro, aquelas que não puderam ser
concretizadas, por razões várias, já identificadas anteriormente.
De uma forma geral, a pertença ao Fórum compromete
as empresas a continuarem a produzir trabalho, consolidando
o percurso individual e comum de mudança das organizações,
em matéria de igualdade de género.
Neste âmbito, o grupo consensualizou e assegurou o processo de
renovação do anexo ao acordo, com novas medidas para 2014
e pronunciou-se sobre a VISÃO DE FUTURO do FÓRUM, quer
ao nível das ações e medidas individuais, quer ao nível do plano
de atividades do grupo.

100

%

DAS EMPRESAS ASSUME
IMPLEMENTAR AÇÕES
EM 2014
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TESTEMUNHOS
EXEMPLOS DE INTENÇÕES DE AÇÕES/MEDIDAS

“Definir plano de atividades para 2014.” | “As que não foram concluídas em 2013.” | “Promover
a realização de um questionário global de avaliação da conciliação trabalho-família/vida
pessoal.” | “Concretizar as ações previstas no acordo de adesão, que ainda não realizamos em
2013, mas que se mantêm previstas no âmbito do plano de ação para a igualdade de género
2012-2015.” | “Adequar o plano de igualdade da empresa ao V Plano Nacional para a Igualdade
de Género, cidadania e não-discriminação 2014-2017, publicado em anexo à resolução
do conselho de ministros nº 103/2013 de 31-12.” | “Criação de gabinete para a igualdade
de género.” | “Projeto pipeline do talento (mapear o talento masculino e feminino existente).”
| “Modulo IGEN nos cursos/acolhimento novos admitidos.” | “Consagrar em IRCT direitos /
regime mais favorável em matéria de assistência à família promovendo a conciliação da vida
profissional com a vida familiar.” | “Fazer parte de associações profissionais ligadas ao female
talento.” | “Divulgar mecanismos de denúncia de situações de assédio.”
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AUMENTO DO NÚMERO
DE MULHERES EM
CARGOS DIRETIVOS
Sendo um dos objetivos do Fórum promover a ascensão de
mulheres a lugares de topo, o questionário colocava como
última questão:
A sua empresa perspetiva definir objetivos para aumentar
o nº de mulheres em cargos diretivos?

67

%

NÃO DEFINEM OBJETIVOS

33

DEFINEM OBJETIVOS PARA
AUMENTAR O Nº DE MULHERES
EM CARGOS DIRETIVOS

%
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TESTEMUNHOS
EXEMPLOS DE INTENÇÕES DE AÇÕES/MEDIDAS

“Eles já se encontram definidos há dois anos no Balanced Scorecard da empresa, tendo havido
no ano de 2013 um aumento de 17% para 25% de representação de mulheres no comité
de decisão (órgão máximo).” | “Ações ainda não previstas, tendo em conta a limitação de admissão
ou promoção imposta pela lei O.E. 2014.” | “De acordo com as regras e a prática que a companhia
tem seguido na defesa dos direitos de todos os seus colaboradores/as independentemente
da raça, sexo, preferência sexual, crença, etc.” | “Ainda não existem ações concretas definidas.”
| “Sempre que os perfis de competências estejam em situação de igualdade, optar pelo sexo
menos representado.” | “Atualmente as mulheres estão equitativamente representadas em
cargos de gestão.” | “Trabalhar no MSP - Management Succession Plan (Plano de Sucessão).”
| “O projeto pipeline do talento vai “Condicionar” as progressões ao mérito e neste sentido,
as mulheres estarão em igualdade de circunstância com os homens.”

A PRIMEIRA REUNIÃO
PLENÁRIA DE 2014,
REALIZADA EM
17 DE JANEIRO,
CONSENSUALIZOU UM
PRIMEIRO DRAFT DO PLANO
DE ATIVIDADES PARA 2014,
DE ONDE SE DESTACA:

O alargamento do Fórum Empresas para a Igualdade a 10
novas empresas;
A preparação da cerimónia de assinatura dos acordos
de adesão para as novas empresas, bem como a renovação
dos compromissos para 2014 das empresas fundadoras,
até ao final do 1º trimestre;
A programação de visitas mútuas, entre empresas, a fim
de aprofundar a troca de práticas e o know-how;
A produção de um vídeo promocional sobre o Fórum
empresas para a igualdade;
A promoção de uma iniciativa sobre conciliação entre a vida
profissional e familiar;
A organização de debates cíclicos envolvendo públicos-alvo
estratégicos – tripartida da CITE; CES; ACT; DGERT; Parceiros
sociais ao mais alto nível; Poder judicial...
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FÓRUM EMPRESAS PARA A IGUALDADE
27.03.2014

1. NATIVIDADE COELHO, VICE-PRESIDENTE DA CITE 2. OTÁVIO DE OLIVEIRA,
SECRETÁRIO DE ESTADO DO EMPREGO; TERESA MORAIS, SECRETÁRIA DE
ESTADO DA IGUALDADE; LUÍS PALHA DA SILVA, VICE-PRESIDENTE DA GALP
ENERGIA; JOÃO FRANCO, PRESIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE
SINES; CARLOS MANUEL SEIXAS DA FONSECA, VOGAL DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SETÚBAL (da dir. para a esq.) 3. SANDRA
RIBEIRO, PRESIDENTE DA CITE; NÉLIA CÂMARA, DIRETORA DA MERCER
PORTUGAL; DIOGO ALARCÃO, SÓCIO-GERENTE DA MERCER PORTUGAL
4. NÁDIA LIMA, GERENTE DA PEUGEOT PORTUGAL AUTOMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO, S.A (GRUPO PSA) 5. SANDRA RIBEIRO E PEDRO BOGAS,
VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA
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ASSINATURA DE
COMPROMISSOS 2014
O dia 27 de Março de 2014 ficou marcado pela adesão de dez
novas organizações ao Fórum Empresas para a Igualdade,
passando o universo IGEN a ser constituído por 31 empresas
dos mais importantes setores da economia nacional.
A Estradas de Portugal, a Galp Energia, a L’Oréal, a Mercer,
o Metro de Lisboa, o Grupo PSA – Comércio e Banque (4) e a
REN assumiram durante a sessão, realizada na Galp Energia,
um compromisso claro de incorporação de políticas promotoras
da igualdade e da conciliação trabalho/família nas suas
organizações.
O evento assinalou, ainda, um ano de trabalho das 21 empresas
fundadoras e contou, no encerramento, com a presença
do Secretário de Estado do Emprego, Otávio de Oliveira,
e da Secretária de Estado da Igualdade, Teresa Morais.

76 77

CAPÍTULO 04 CONCLUSÕES E LINHAS DE ATUAÇÃO SUGERIDAS PARA 2014

LINHAS
ESTRATÉGICAS
DO FÓRUM
2014/2015
A igualdade na independência económica é a primeira
prioridade da Estratégia Europeia para a Igualdade entre
Homens e Mulheres 2010-2015. Esta medida vem confirmar
que esta é uma condição essencial para que os homens e as
mulheres possam determinar a sua própria vida e tenham
verdadeiras possibilidades de escolha.
A União Europeia e os Estados confrontam-se, pois, com o
dever de abordarem o emprego das mulheres como uma
necessidade económica e não mais como um tema de
debate sobre igualdade, com o propósito de ser assegurado
o desenvolvimento e crescimento sustentáveis e, ao mesmo
tempo, fazer face aos desafios demográficos, sociais e
ambientais.

Tendo em conta a persistência das desigualdades no
mercado de trabalho, apesar do quadro legislativo
regulador, e, ainda, o prolongado momento de crise que
Portugal atravessa, a CITE, no âmbito das suas atribuições
e competências, enquanto membro do Fórum Empresas
para a Igualdade – IGEN, assume influenciar as empresas
que assinaram o Acordo de Adesão e o tecido empresarial
português a incorporarem medidas e práticas promotoras
da igualdade de género no mundo laboral. Mais, pretende
contribuir para demonstrar a evidência da aposta na
igualdade de género como incentivo à almejada retoma
económica.

IGEN É EXEMPLO
DE BOA PRÁTICA
NA UE

RELATÓRIO IGEN 2013
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POR SEU LADO, AS LINHAS
ESTRATÉGICAS DO IGEN PARA
2014/2015 PASSAM POR:
1| AUMENTAR A VISIBILIDADE INTERNA
E EXTERNA DO FÓRUM E DOS SEUS
MEMBROS (EX. CONTACTOS
INSTITUCIONAIS E LIGAÇÃO AOS MEDIA);
2| REFORÇAR O FUNCIONAMENTO EM LOBBY
ATRAVÉS DE “TOMADAS DE POSIÇÃO
PÚBLICAS” (TAL COMO REALIZADO NA
ASSINATURA DO ACORDO DE ADESÃO
COM A NATALIDADE);

NESTE CONTEXTO, SÃO QUATRO OS
EIXOS ESTRATÉGICOS DA CITE PARA 2014/2015:

3| REALIZAR CICLOS DE DEBATES DIRIGIDOS
A PARTES INTERESSADAS ESTRATÉGICAS
(PARCEIROS SOCIAIS; ACADEMIA;
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS;
ORGANISMOS PÚBLICOS…);

1| O COMBATE ÀS DISPARIDADES SALARIAIS
(PAY GAP);

4| REALIZAR UM CONJUNTO DE VISITAS
MÚTUAS;

2| A PROMOÇÃO DO DIÁLOGO SOCIAL;

5| ORGANIZAR E AGRUPAR AS MEDIDAS
POR DIMENSÃO E ALINHÁ-LAS COM
AS PRIORIDADES INTERNACIONAIS
E NACIONAIS;

3| A PROMOÇÃO DE MULHERES A LUGARES
DE ALTA DIREÇÃO;
4| A PROMOÇÃO DA CONCILIAÇÃO E DA
PARENTALIDADE.

O Fórum IGEN está entre os 26 exemplos de boas práticas em
matéria de conciliação trabalho/família promovidos na UE.
A seleção foi feita em Maio, na cidade de Vilnius, durante
uma reunião de peritos/as promovida pelo European
Institute for Gender Equality. O IGEN foi escolhido como
um dos 9 exemplos a integrar nas boas práticas, no âmbito
da categoria benchmarking, tendo revelado tratar-se de
um projeto sustentável, transferível para outros países da
UE e com potencial de crescimento. Foram sublinhados
como pontos fortes: a arquitetura e metodologias
coerentes; o compromisso na concretização de medidas
em matéria de IG, estabelecido ao mais alto nível, em
cada organização; a possibilidade, garantida pelo Fórum,

6| ORGANIZAR AS PLENÁRIAS SEGUNDO
TEMAS DE INTERESSE, TENDO POR
BASE OS 4 PILARES DE ATUAÇÃO:
DISPARIDADES SALARIAIS; LIDERANÇA
FEMININA; DIÁLOGO SOCIAL;
CONCILIAÇÃO E PARENTALIDADE.

de se promoverem trocas de experiências e de conhecimentos
no âmbito da IG; os mecanismos de monitorização constantes,
estruturados em indicadores objetivos, bem como a utilização
de um guia de autoavaliação; e, por último, o grande potencial
de transferibilidade quer para outras empresas em Portugal,
quer no seio de empresas noutros estados-membros. Foi,
ainda, sublinhada a diversidade de sectores que se encontram
representados pelas várias entidades/ organizações com
diferentes necessidades identificadas em termos do
mainstreaming de género, assim como a mais-valia de a CITE
integrar este Fórum como facilitadora, controlando igualmente
a qualidade e a exequibilidade das medidas a implementar.
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“A IGUALDADE DE
GÉNERO É MAIS
DO QUE UMA META.
É O PRESSUPOSTO
PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
E PARA A BOA
GOVERNAÇÃO”
KOFI ANNAN

