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“Igualdade é somente o primeiro passo para a mudança, a partir disso, a nossa
caminhada deve ser feita no solo da equidade!”

Autor desconhecido
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I – Enquadramento
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 08 de março, veio determinar a
obrigatoriedade de adoção, em todas as entidades do setor empresarial do Estado, dos
planos para a igualdade, tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e
de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a facilitar a
conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.
Este diploma veio a servir de base ao Plano para a Igualdade de género adotado pela
EMARP,EM,SA.
Posteriormente, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018 publicada em 21 de
maio de 2018 veio aprovar a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação
2018-2030 reconhecendo a igualdade e a não discriminação como 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, priorizando a intervenção ao nível do mercado de trabalho e da educação, da
prevenção e combate à violência doméstica e de género, e do combate à discriminação
em razão do sexo, da orientação sexual, identidade e expressão de género, e
características sexuais, orientado pelos princípios constitucionais da igualdade e da não
discriminação e da promoção da igualdade entre mulheres e homens como uma das
tarefas fundamentais do Estado [artigos 13.º e 9.º, alínea h), respetivamente, da
Constituição da República Portuguesa].

Neste contexto a referida Resolução do Conselho de Ministros:
•

Aprovou a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação - Portugal
+ Igual (ENIND) e os respetivos Planos de Ação, os quais assentam em quatro
eixos assumidos como as grandes metas de ação global e estrutural até 2030:
a) Integração das dimensões do combate à discriminação em razão do sexo e
da promoção da igualdade entre mulheres e homens, e do combate à
discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de
género, e características sexuais na governança a todos os níveis e em todos
os domínios;
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b) Participação plena e igualitária na esfera pública e privada;
c) Desenvolvimento científico e tecnológico igualitário, inclusivo e orientado
para o futuro;
d) Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, violência de
género e violência doméstica, e da violência exercida contras as pessoas
LGBTI.
•

Estruturou a ENIND em três Planos de Ação:

a) Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens (PAIMH);
b) Plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à
violência doméstica (PAVMVD);
c) Plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual,
identidade e expressão de género, e características sexuais (PAOIEC).

Desta forma torna-se imperioso atualizar o referido Plano de Igualdade de género tendo
em vista dar cumprimento aos desígnios contidos nestes diplomas e no estabelecido na
Constituição da República Portuguesa.

II – Diagnóstico da Realidade da Empresa em Termos de Género
Caracterização da EMARP, EM, SA
Nos termos do artigo 4º dos seus estatutos, a EMARP, EM, SA tem como objeto principal
a exploração das seguintes atividades de interesse geral e de promoção do
desenvolvimento local e regional, tal como definidos nos artigos 45º e 48º do Regime
Jurídico da Atividade Empresarial Locais e das Participações Locais:
a) A gestão do sistema de abastecimento público de água;
b) A gestão do sistema de saneamento de águas residuais urbanas;
c) A gestão dos sistemas de gestão de resíduos urbanos;
d) Fiscalização da atividade publicitária e da ocupação da via pública;
e) Gestão do sistema de estacionamento público urbano;
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f) Gestão e apoio à operação de equipamentos coletivos e prestação de serviços na
área da educação ação social, cultura e desporto.
Consideram-se incluídos no objeto da EMARP:
a) A Limpeza urbana;
b) A gestão dos sistemas municipais de águas pluviais;
c) A limpeza de zonas balneares;
d) A gestão e fiscalização do sistema de estacionamento em estrutura subterrânea, em
silo ou superfície;
e) Ordenamento e fiscalização da atividade publicitária e de ocupação da via pública
no Município de Portimão;
f) Prestação de serviços de interesse geral na área da educação, ação social e cultura.
Acessoriamente, a EMARP pode exercer outras atividades relacionadas com o seu
objeto principal.
A EMARP pode ainda efetuar outros trabalhos e comercializar equipamentos
relacionados com as suas atividades principais.
A prestação destes serviços públicos essenciais, bem como as políticas definidas no
âmbito da gestão dos recursos humanos que guiaram a empresa no sentido de executar
diretamente estes serviços, ao invés de recorrer ao outsourcing, determinou que a
esmagadora maioria dos seus colaboradores pertençam ao grupo de pessoal
operacional.
Em termos de consequências ao nível da caracterização do género, as mesmas são
óbvias: o número de trabalhadores do sexo masculino predomina em relação ao sexo
feminino.
Convém, no entanto, referir que tal não corresponde a qualquer estereótipo, mas antes
resulta da diminuta ou mesmo nula afluência de candidatas do sexo feminino nas ofertas
públicas de emprego para as categorias profissionais de carácter operacional como são
os casos dos serventes, cantoneiros de limpeza e dos condutores de máquinas pesadas
e veículos especiais.
A predominância de homens relativamente às mulheres é notória nas direções de
natureza operacional, principalmente na Direção de Águas e Saneamento, na Direção
de Operações e Sistema de Informação e na Direção de Recolha e Limpeza Urbana.
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É nas direções de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos, Comercial e Financeira
e do Espaço Público que os géneros se equilibram, verificando-se até um ligeiro
ascendente do número de mulheres relativamente ao número de homens nas áreas de
suporte.
Como reflexo deste quadro, também ao nível das chefias predomina o género
masculino.
Não obstante, importa referir que o género feminino está representado no Conselho de
Administração e em todos os lugares dirigentes e de chefias com exceção dos lugares de
chefe de direção.
Ainda assim é importante dizer que apesar destas situações, tem sido política da
empresa proporcionar condições de igualdade e acesso às suas colaboradoras em
funções que tradicionalmente são maioritariamente dominadas por elementos do sexo
masculino. A título de exemplo, refira-se a situação dos leitores de consumo e dos
condutores de máquinas pesadas e veículos pessoais.
Para melhor perceção da estrutura de recursos humanos apresentamos os dados
aferidos a 31 de dezembro de 2020.
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ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS POR GÉNERO

Género
265

125

Homens

Mulheres

Percentagem de Homens e Mulheres

32%
Homens
68%

Mulheres

Distribuição de género por Direção
139

Homens

62

62

Mulheres
24 24
3
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DARH

DCF

18

DOSI

19 16

9

4
DAS

DRLU

DEP

11

PESSOAL DIRIGENTE E CHEFIAS

Estrutura do Conselho de Administração
2

1

Homens

Mulheres

Estrutura de Dirigentes
9

1

Homens

Mulheres

Estrutura de Chefias
19

5

Homens

Mulheres
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ESTRUTURA DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Por categoria

72

Pessoal Operacional

187
0

Informática

5
Mulheres

33
35

Administrativo

Homens

0
2

Pessoal Técnico

14

Técnicos superiores

9

Por classe etária
3

65 e mais anos

9
11

60 a 64 anos

21
13

55 a 59 anos

52
29

50 a 54 anos

39
21

45 a 49 anos

49
25

40 a 44 anos

Mulheres

43

Homens

16

35 a 39 anos

28
3

30 a 34 anos

4

25 a 29 anos
0

18 a 24 anos
0

12
9

3
10

20

30

40

50

60
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POR NÍVEL DE HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
27
30
26
24
34

Outros
Ensino superior
Ensino secundário
17

3º ciclo

67
Homens

9

2º ciclo

58
12

1º ciclo

Mulheres

44

41

0
1

Inferior ao 1º ciclo
0

20

40

60

80

Nota: “Outros” são considerados os cursos que não têm reconhecimento no território
português.

NÚMERO DE DIAS DE FALTA POR PARENTALIDADE

86

14

Homens

Mulheres

14

TRABALHADORES ESTRANGEIROS
16

15

Homens

Mulheres

III – Objetivo, período de vigência e âmbito de aplicação
O Presente plano tem como objetivo principal a promoção de uma perspetiva de
igualdade de género na EMARP, EM, SA. Para o ano de 2022 e aplica-se a todas as
unidades orgânicas da empresa.

IV - Domínios de intervenção do Plano
De acordo com os mapas que se seguem, o Plano de Igualdade do Género intervém nas
seguintes dimensões:
a) Estratégia, Missão e Valores da Empresa;
b) Igualdade no acesso a emprego;
c) Proteção na Parentalidade;
d) Formação inicial e contínua;
e) Remuneração e gestão de carreiras;
f) Respeito pela dignidade de mulheres e homens;
g) Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal.
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Dimensão: Estratégia, Missão e Valores da Empresa
Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

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

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

DARH/SRH

Informação relativa aos direitos e
deveres dos trabalhadores e das
trabalhadoras, em matéria de
igualdade e não discriminação em
função do sexo, divulgada em local
apropriado e acessível a todas as
trabalhadoras e a todos os
trabalhadores, durante o ano 2022.

Dimensão: Igualdade no acesso a emprego
Subdimensão: Anúncios, seleção e Recrutamento

Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

implementação
Integração dos/as novos/as

Rever o Manual de Acolhimento de novos/as trabalhadores/as e nele

trabalhadores/as

incluir um capítulo destinado à temática da igualdade de género e não

Acolhimento com a integração da

discriminação.

temática igualdade de género e não

numa

cultura de igualdade de
género e não discriminação.

DARH/SRH/SST

Atualização

do

Manual

de

discriminação até ao final do ano de
2022.
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Dimensão: Igualdade no acesso a emprego
Subdimensão: Anúncios, seleção e Recrutamento

Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

implementação
Garantir
igualdade

o

princípio
e

da
não

Verificação de todos os anúncios de oferta de emprego e outras

DARH/SRH

Todos os anúncios de oferta de
emprego e outras formas de
publicidade ligadas à pré-seleção
isentos de qualquer restrição, direta
ou indireta, especificação ou
preferência baseada no sexo.

DARH/SRH

100% de pessoas responsáveis pelas

formas de publicidade ligadas à pré-seleção de forma a garantir que

discriminação no acesso ao

não contêm, direta ou indiretamente, qualquer restrição,

emprego.

especificação ou preferência baseada no sexo.

Contribuir para um processo

Realização de ações de formação dirigidas às pessoas responsáveis

de seleção e recrutamento

pelas entrevistas de seleção e recrutamento sobre procedimentos de

entrevistas

justo

seleção e recrutamento sem enviesamento de género.

recrutamento abrangidas por ações

e

objetivo

mulheres e homens.

para

de

seleção

e

de formação.

17

Dimensão: Proteção na Parentalidade
Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

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

Reforço da divulgação da legislação em vigor nesta matéria a todos

SRH/Comunicação

Que todos os trabalhadores tenham
conhecimento da legislação em vigor.

SRH

Todos os trabalhadores em gozo de

os trabalhadores.
Substituição temporária, sempre que necessário, de trabalhadores e
trabalhadoras em gozo de licenças no domínio da parentalidade,

licenças no domínio da parentalidade

através de procedimentos contratuais que assegurem essa

através

substituição.

contratuais que assegurem essa

de

procedimentos

substituição.

Dimensão: Formação inicial e contínua
Formação
Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

implementação

Promover ações de

Executar o programa de formação tendo em conta a participação dos

SRH em coordenação com

Assegurar a participação equilibrada

formação na área da

dois géneros.

todas as direções

dos dois géneros na elaboração do

Igualdade de Género e a

Plano de formação.

participação equilibrada de
género na oportunidade de
qualificação.
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Remuneração e gestão de carreiras
Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

implementação

Garantir as condições do

Existência de um acordo de empresa que estabelece as regras de

princípio de Igualdade de

promoção/progressão de forma igualitária para homens e mulheres.

DARH

Assegurar

que

discrepâncias

Género em todas as

não

entre

existam

homens

e

mulheres.

retribuições.

Respeito pela dignidade de mulheres e homens
Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

implementação

Organizar e disseminar

Criação de um espaço no Jornal Interno, com informações sobre a

informação relevante em

Igualdade de Género (semestralmente).

matéria de Igualdade de

Setor de Comunicação

Assegurar

o

cumprimento

pelo

respeito e igualdade entre homens e
mulheres.

Género.
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Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal
Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

implementação

Promover horários flexíveis

Avaliar as áreas onde é possível a conceção de horários flexíveis e ou

tendo em vista a conciliação

até o teletrabalho.

Todas as Direções

Avaliação anual.

da vida profissional com a
vida pessoal.

Proteção da Parentalidade
Objetivos

Medidas

Responsáveis pela

Meta

implementação

Divulgação dos direitos na

Criação de um espaço no Jornal Interno, com informações sobre os

Setor de Comunicação e

Publicações onde conste informação

proteção de parentalidade

direitos da parentalidade e ou criação de um espaço na intranet onde

Imagem

relevante sobre a parentalidade (2

e assistência à família.

conste essa informação atualizada.

Recursos Humanos

e

Setor

vezes por ano).
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