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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 
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género, e características sexuais na governança a todos os níveis e em 

todos os domínios; 

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). 

 

Assim, e nos termos do disposto no artigo 7º da Lei n.º 62/2017, de 01 de agosto de 

2017, a EMARP elaborou um plano que visa a promoção de boas práticas no âmbito da 

igualdade de género, aplicável tanto aos(às) seus(suas) trabalhadores(as), como a 

membros dos órgãos sociais, comprometendo-se na sua implementação, 

monitorização e melhoria constantes. 

 

II. Diagnóstico da Realidade da Empresa 

 

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; 
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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; 

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 trabalhadores/as pertençam ao grupo de pessoal 

operacional.  

Em termos de consequências ao nível da caracterização do sexo, as mesmas são 

óbvias: o número de trabalhadores predomina quando comparado com o número de 

trabalhadoras.  

Convém, no entanto, referir que tal não corresponde a qualquer estereótipo, mas 

antes resulta da diminuta ou mesmo nula afluência de candidatas nas ofertas públicas 

de emprego para as categorias profissionais de carácter operacional como são os casos 

da categoria de servente, cantoneiro de limpeza e de condutor de máquinas pesadas e 

veículos especiais.  
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A predominância de trabalhadores relativamente às trabalhadoras 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. 

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 trabalhadoras do relativamente ao número de 

trabalhadores nas áreas de suporte.  

Como reflexo deste quadro, também ao nível das chefias predomina o sexo masculino. 

Não obstante, importa referir que o sexo 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 trabalhadoras em 

funções que tradicionalmente são maioritariamente dominadas por trabalhadores. A 

título de exemplo, refira-se as situações da categoria de leitor de consumo e da de 

condutor de máquinas pesadas e veículos pessoais.  

Para melhor perceção da estrutura de recursos humanos apresentamos os dados 

aferidos a 31 de dezembro de 2021. 
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ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Presidente 

Conselho de administração

0

1

0%

33%

Administradores não executivos

2

0

67%

0

Homens

Mulheres

Total 375 100%

Trabalhadores

254

121

68%

32%
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Trabalhadores por 

categoria
Dirigentes Chefias

Técnicos 

Superiores
Técnicos Informática Administrativos Operacionais

Homens 10 20 7 2 5 33 177

% 3% 5% 2% 1% 1% 9% 47%

Mulheres 3 5 16 0 0 30 67

% 1% 1% 4% 0% 0% 8% 18%

Trabalhadores por 

Direções
DG DARH DCF DOSI DAS DRLU DEP

Homens 3 6 20 18 64 128 15

Mulheres 4 10 19 8 4 60 16
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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 2023 e aplica-se a todas as 

unidades orgânicas da empresa. 

IV. Plano para a Igualdade de Género 
 

O presente plano tem como objetivo garantir a promoção de boas práticas no âmbito 

da igualdade de género, aplicável tanto aos(às) seus(suas) trabalhadores(as), como a 

membros dos órgãos sociais. A EMARP está absolutamente comprometida com a 

implementação das iniciativas propostas, assim como com a respetiva monitorização e 

melhoria constantes. O diagnóstico realizado no Portal da Igualdade, disponibilizado 

pelo CITE, via online, permitiu definir, com objetividade, o posicionamento atual da 

empresa possibilitando a identificação das temáticas que necessitam de 

desenvolvimento na área da promoção da igualdade 

Neste contexto, com base nas orientações partilhadas pela CITE, a EMARP selecionou 

as medidas que considera importantes, face aos resultados do diagnóstico, e definiu 

um plano de intervenção, que inclui medidas já implementadas, medidas em fase de 

implementação, bem como as medidas a implementar em 2023. 

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) Igualdade nas Condições de Trabalho; 

f) Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal. 
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Dimensão: Estratégia, Missão e Valores da Empresa 

Objetivos Medida Responsáveis pela 

implementação 

Estado da 

implementação 

Indicadores Meta 

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

Inscrição do compromisso com a 
promoção da igualdade entre 
mulheres e homens na missão e nos 
valores da empresa  
 
 

Setor da 

Comunicação 

Implementada Missão e valores da 
empresa têm 
inscrito o 
compromisso com a 
promoção da 
igualdade entre 
mulheres e homens 
 

A missão e os valores da empresa têm 
inscrito o compromisso com a promoção 
da igualdade entre mulheres e homens.  
 
 

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

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

DARH/Setor da 

Comunicação 

Em 
implementação 

Instrumentos de 
gestão com dados 
desagregados por 
sexo.  
 

Todos os instrumentos de gestão 
contemplam dados desagregados por 
sexo, até ao final de 2023. 
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Dimensão: Igualdade no acesso a emprego 

 

Objetivos Medidas Responsáveis pela 

implementação 

Estado da 

Implementação 

Indicadores Meta 

Contribuir para um 
processo de 
seleção e 
recrutamento justo 
e objetivo para 
mulheres e 
homens. 

Realização de ações de formação 
dirigidas às pessoas responsáveis 
pelas entrevistas de seleção e 
recrutamento sobre procedimentos 
de seleção e recrutamento sem 
enviesamento de género. 

DARH/SRH Em 
implementação 

Sessões de 
formação 
realizadas 
 

100% de pessoas responsáveis pelas 
entrevistas de seleção e recrutamento 
abrangidas por ações de formação. 

Integração dos/as 
novos/as 
trabalhadores/as 
numa cultura de 
igualdade de 
género e não 
discriminação. 

Rever o Manual de Acolhimento de 
novos/as trabalhadores/as e nele 
incluir um capítulo destinado à 
temática da igualdade de género e 
não discriminação. 

DARH/SRH/SST Em 
implementação 

Rácio do número 
de pessoas 
contratadas em 
2023 e o número 
de ações de 
acolhimento e 
entrega do Manual 
de Acolhimento. 

Atualização do Manual de Acolhimento 
com a integração da temática igualdade 
de género e não discriminação até ao 
final do ano de 2023. 
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Objetivos Medidas Responsáveis pela 

implementação 

Estado da 

Implementação 

Indicadores Meta 

Garantir o princípio 
da igualdade e não 
discriminação no 
acesso ao emprego  
 

Criação de procedimento para 
assegurar que a empresa substitui 
temporariamente trabalhadora 
grávida, puérpera ou lactante que 
esteja contratada a termo resolutivo 
e ausente ao trabalho no gozo de 
direitos relacionados com a 
parentalidade, garantindo o seu 
regresso após o gozo desses direitos  
 
 

DARH/SRH Em 
implementação 

Rácio entre o 
número de 
trabalhadoras 
grávidas, puérperas 
ou lactantes 
contratadas a 
termo resolutivo e 
ausentes ao 
trabalho no gozo de 
direitos 
relacionados com a 
parentalidade e a 
quem foi garantido 
o regresso após o 
gozo desses 
direitos e o total de 
trabalhadoras 
grávidas, puérperas 
ou lactantes 
contratadas a 
termo resolutivo e 
ausentes ao 
trabalho no gozo de 
direitos 
relacionados com a 
parentalidade, no 
ano de 2023. 
 

Total (100%) de trabalhadoras grávidas, 
puérperas ou lactantes contratadas a 
termo resolutivo e ausentes ao trabalho 
no gozo de direitos relacionados com a 
parentalidade e a quem foi garantido o 
regresso após o gozo desses direitos, no 
ano 2023. 
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Dimensão: Proteção na Parentalidade 

 

Objetivos Medidas Responsáveis pela 

implementação 

Estado da 

Implementação 

Indicadores Meta 

 
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 os 
trabalhadores. 

SRH/Comunicação Em 
implementação 

Publicações no 
“e-jornal”, pelo 
menos uma vez 
por ano. 

Que todos os trabalhadores 
tenham conhecimento da 
legislação em vigor. 

Controlo anual das licenças de 
parentalidade 
de forma a garantir que todos os 
colaboradores 
gozam das licenças previstas na lei. 

SRH Em 
implementação 

Relatório anual 
com indicadores 
de gozo de 
licenças 

Garantir que todos os 
trabalhadores e trabalhadoras 
gozam as licenças previstas na lei. 
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Dimensão: Formação inicial e contínua 

 

Objetivos Medidas Responsáveis pela 

implementação 

Estado da 

Implementação 

Indicadores Meta 

Contrariar barreiras 
estruturais à 
igualdade entre 
homens e mulheres  
 

Desenvolvimento e integração no 
plano formativo de módulos 
relacionados com as temáticas da 
igualdade entre homens e mulheres 
(ex. preconceito inconsciente)  
 

DARH/SRH Em 
implementação 

Evidência dos 
conteúdos 
formativos 
disponibilizados 
sobre igualdade de 
género  
 

Realização de pelo menos 2 ações de 
formação, durante o ano de 2023. 

Promover ações de 
formação na área 
da Igualdade de 
Género e a 
participação 
equilibrada de 
género na 
oportunidade de 
qualificação. 

Desenvolvimento e implementação 
de ações de sensibilização e 
consciencialização, que preparem 
Dirigentes e Chefias para gerir a 
diversidade das equipas e a 
igualdade de género. 
 
 
 

DARH/SRH Em 
implementação 

Concretização de 
ações de formação 
na área da 
Igualdade de 
Género, no ano de 
2023. 

Assegurar a participação equilibrada dos 
dois géneros, durante o ano de 2023. 
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Dimensão: Igualdade nas Condições de Trabalho 

 

Objetivos Medidas Responsáveis pela 

implementação 

Estado da 

Implementação 

Indicadores Meta 

Garantir as condições 

do princípio de 

Igualdade de Género 

em todas as 

retribuições. 

Existência de um acordo de empresa que 

estabelece as regras de 

promoção/progressão de forma igualitária 

para homens e mulheres. 

DARH Implementada Existência de 

uma Tabela 

salarial, 

publicada em 

Acordo de 

Empresa, em 

vigor desde 

janeiro de 2022. 

Não existam discrepâncias entre 

homens e mulheres. 
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Dimensão: Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal 

 

Objetivos Medidas Responsáveis pela 

implementação 

Estado da 

Implementação 

Indicadores Meta 

Promover horários 
flexíveis tendo em 
vista a conciliação 
da vida profissional 
com a vida pessoal. 

Avaliar as áreas onde é possível a conceção 
de horários flexíveis e ou até o 
teletrabalho. 

Todas as Direções Implementado Nº de pedidos de 
horário f flexível 
e n.º de pedidos 
deferidos 

100% dos pedidos de horário 
flexível sejam aprovados, sem 
prejuízo do funcionamento da 
empresa 

Promover a 
conciliação da vida 
profissional com a 
vida familiar e 
pessoal dos(as) 
colaboradores(as)  
 

Divulgação dos recursos existentes na área 
geográfica da empresa e/ou da residência 
dos(as) colaboradores(as) que facilitem a 
conciliação da vida profissional, familiar e 
pessoal (ex.: creches/serviço de amas, 
instituições para pessoas idosas, 
lavandaria, catering/take away, pequenas 
reparações)  
 

SRH/Setor 

Comunicação 

Em 

implementação 

Disponibilização 
de informação 
relativa aos 
protocolos 
estabelecidos e 
respetivas 
condições 
oferecidas 
aos(às) 
colaboradores(as)  
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V. Monitorização da execução do plano  

A execução do plano de igualdade da EMARP, EM, SA será alvo de um processo sistemático de acompanhamento no sentido de monitorizar a 

eficácia das ações e o cumprimento dos objetivos, identificando potenciais melhorias ou novas medidas a implementar. 


