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Mensagem da Presidente do CHBV, EPE 

 
O presente Plano para a Igualdade, e respetivas medidas conducentes à aplicação de 
uma politica pela igualdade e conciliação no CHBV, EPE constitui uma homenagem aos 
profissionais desta casa, que ganha especial relevância nos tempos que correm, com a 
situação de pandemia da Covid-19. 
Para que pudéssemos dar resposta a todos os que nos procuram em sofrimento, os 
profissionais de saúde do CHBV, nesta fase, penalizaram as Suas famílias e vida pessoal 
em prol dos utentes e da comunidade que servem, pelo que este Plano para a Igualdade 
é também um agradecimento às famílias de todos estes profissionais, com o 
compromisso de que, com maior capacidade de conciliação, será maior o equilíbrio na 
família. 
A politica de igualdade no CHBV assume um protagonismo diferenciador, na medida em 
que o grupo sub-representado são os homens, correspondendo ao percentual de 80% 
de mulheres, em larga maioria quando analisamos os indicadores comparativos. 
Neste propósito, a Politica para a Igualdade e Conciliação, continuará a ter 
influenciadores que nos suscitam ação para prevenir eventuais desigualdades e 
promover a não discriminação, conforme inscrito no plano de ação, mas afirmará uma 
estratégia para a igualdade e qualidade no cuidar de quem cuida. 
Por outro lado, compete-nos desenvolver um ambiente de trabalho inclusivo e 
transparente, para que todos tenham igual oportunidade para desenvolver o Seu pleno 
potencial e assim favorecer a produtividade, qualidade e segurança dos cuidados 
prestados aos utentes e famílias, enriquecendo o SNS e, em consequência a Região do 
Baixo Vouga. 
O presente plano encontrando-se em elaboração no final de 2020/inicio de 2021 foi 
profundamente prejudicado com a situação pandémica vivida no CHBV nos primeiros 
meses do corrente ano. Contudo, atendendo à sua relevância, entendemos que, mesmo 
numa versão mais simplificada, deve ser aprovado e divulgado iniciando-se, assim, uma 
abordagem estruturada para a Igualdade e Conciliação a melhorar nos anos vindouros. 
 
 
Margarida França 
Presidente do Conselho de Administração do CHBV 
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O presente Plano de Igualdade é elaborado em cumprimento do Despacho Normativo nº 18/2019, de 21 de 
junho, que determina os procedimentos para a realização das comunicações a que estão obrigadas as entidades 
do setor público empresarial e as empresas cotadas em bolsa, nos termos da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, 
que estabelece o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração 
e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa.  

De acordo com o artº 7º, nº 1 da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, “as entidades do setor público empresarial e 
as empresas cotadas em bolsa elaboram anualmente planos para a igualdade tendentes a alcançar uma efetiva 
igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens, promovendo a eliminação da 
discriminação em função do sexo e fomentando a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, 
devendo publicá-los no respetivo sítio na Internet”. Por sua vez, o nº 2 do artº 7 da Lei n.º 62/2017 determina 
que “a elaboração dos planos para a igualdade devem seguir o previsto no «Guião para a implementação de 
planos de igualdade para as empresas», disponível no sítio na Internet da Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género, e nos produtos desenvolvidos no âmbito do projeto «Diálogo social e igualdade nas 
empresas», disponíveis no sítio na Internet da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego”. O 
Despacho Normativo nº 18/2019, de 21 de junho estipula, no seu art.º 3º, que a comunicação dos planos para 
a igualdade anuais pelas entidades do setor empresarial do Estado deve ser elaborada até 15 de setembro do 
ano anterior a que dizem respeito.  

Estas normas visam, tal como refere o Preâmbulo do Despacho Normativo nº 18/2019, promover a participação 
das mulheres em lugares de decisão na atividade política e económica, assegurando o “equilíbrio de género no 
patamar dos 33% nos cargos de direção para as empresas cotadas em bolsa, empresas do setor público e 
administração direta e indireta do Estado e demais pessoas coletivas públicas”.  

A igualdade de género constitui um direito comum e fundamental da União Europeia, consagrado no artigo 2º 
e artigo 3º, nº 3, do Tratado da União Europeia; no artigo 8º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia1; e no artigo 23º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia2.  

A União Europeia Europeia tem vindo a promover aspectos fundamentais do princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres ao longo de décadas, nos seus actos legislativos. À emblemática Directiva 
75/117/CEE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros na aplicação do princípio da igualdade 
de remuneração entre os trabalhadores masculinos e femininos seguiu-se a Directiva 76/207/CEE sobre o 
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à 
formação e promoção profissionais e às condições de trabalho, assim como Directivas nas áreas de licença 
parental, ónus da prova nos casos de discriminação baseada no sexo, trabalho a tempo parcial, organização do 
tempo de trabalho, conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores3. 

Inúmeros Regulamentos, Decisões do Conselho, jurisprudência e documentos estratégicos europeus têm 
contribuído para reforçar a agenda europeia na área da igualdade e da não discriminação. Entre as iniciativas 
paradigmáticas que marcaram a última década neste domínio, a Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões relativamente àEstratégia 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202PT.01004701 
3 Cf. Directiva 96/34/CE; Directiva 97/80/CE; Directiva 97/81/CE; Directiva 2000/78/CE; Directiva 2003/88/CE; Directiva 2019/1158/UE, Decisão 
95/C168/02. 

 

Enquadramento 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202PT.01004701
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da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2010-2015 assumiu um lugar de destaque. A referida 
Estratégia anunciou um conjunto de acções cujo objectivo seria reverter persistentes disparidades entre os 
géneros no mercado de trabalho, nomeadamente a sobre-representação de mulheres em sectores com salários 
mais baixos e sub-representação em cargos de decisão, assim como a restrição de taxas de emprego feminino 
associadas à maternidade, e a disparidade de tempo investido pelas mulheres em trabalho doméstico não 
remunerado.4 Citando as palavras da Comissão, nesta sua Comunicação, as “desigualdades entre homens e 
mulheres constituem uma violação dos direitos fundamentais. Impõem, além disso, um pesado custo à 
economia e resultam numa subutilização de talentos. Em contrapartida, a melhoria da igualdade entre os 
géneros pode trazer benefícios para a economia e as empresas”. Por isso, as acções anunciadas incluiam não 
apenas a definição e aplicação de medidas nacionais mas também um compromisso de apoio financeiro, através 
dos Fundos Estruturais e de outros grandes programas de financiamento europeu. 

Igualmente emblemáticas, as Conclusões do Conselho da União Europeia, de 7 de Março de 2011, sobre o Pacto 
Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020) que vieram afirmar que a nova estratégia da 
União Europeia para o emprego e crescimento inteligente, sustentável e inclusivo «Europa 2020»“, tem como 
grande objectivo “procurar elevar para 75 % a taxa de emprego das mulheres e dos homens com idades 
compreendidas entre os 20 e os 64 anos, o que significa que é necessário, ao implementar a Estratégia, dar 
prioridade ao combate aos obstáculos à participação das mulheres no mercado de trabalho”. Reafirmando a 
relação entre a Estratégia da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2010-2015 e a Estratégia 
«Europa 2020», na promoção de competitividade, produtividade, crescimento, coesão social e convergência 
económica nos Estados-Membros, o Pacto Europeu enunciou propósitos de reforçar medidas no sentido de: 

 Eliminar as disparidades entre homens e mulheres no emprego; 
 Promover um melhor equilíbrio entre a vida profissional e familiar; 
 Promover empregos das mulheres de todas as faixas etárias; 
 Eliminar estereótipos, promover igualdade na educação; 
 Assegurar igualdade na remuneração por trabalho igual; 
 Promover participação das mulheres e homens na tomada de decisões; 
 Incentivar empresas a aplicar iniciativas a favor da igualdade entre homens e mulheres, promovendo 

planos para a igualdade. 
 Promover modalidades de trabalho e formas de licença flexíveis, tanto para as mulheres como para os 

homens.  

Mais recentemente, as Conclusões do Conselho da União Europeia, de  22 de novembro de 2019, "Economias 
baseadas na igualdade de género na UE: caminho a seguir" constataram que, apesar das múltiplas intervenções 
e desenvolvimentos legislativos europeus (passando a citar): 

 Persistem na UE importantes disparidades salariais e de pensões entre mulheres e homens, pelo que as 
mulheres continuam a fazer face a uma menor independência económica do que os homens. Subsiste 
uma grande disparidade entre a taxa de emprego dos homens e a das mulheres na UE. Para as mulheres 
que participam no mercado de trabalho, os empregos têm maior probabilidade de ser precários e não 
permanentes e, em muitos casos, constituem trabalho a tempo parcial involuntário. Todavia, o trabalho 

                                                 
4 A Estratégia da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2010-2015 tem por base anteriores iniciativas, incluindo o  Roteiro para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres (2006- 2010). 
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a tempo parcial pode também ser uma opção para as mulheres e os homens participarem no mercado 
laboral e aumentarem o seu bem-estar.  

 As mulheres têm sistematicamente maior probabilidade do que os homens de estar em risco de pobreza 
e exclusão social – com efeitos negativos no seu bem-estar –, especialmente quando cuidam dos filhos 
no contexto de famílias monoparentais ou quando têm mais idade. ...  

 Muitas das desigualdades económicas entre homens e mulheres resultam de uma partilha desigual das 
responsabilidades pela prestação de cuidados e das tarefas domésticas. As responsabilidades pela 
prestação de cuidados mantêm 7,7 milhões de mulheres fora do mercado de trabalho na UE e a maioria 
das licenças para assistência à família continuam a ser tiradas por mulheres. As lacunas na prestação, 
acessibilidade económica e qualidade dos serviços formais de educação e acolhimento na primeira 
infância e dos serviços de cuidados continuados entravam seriamente a capacidade das mulheres para 
participarem plenamente e em pé de igualdade na vida ativa.5 

Já em março de 2020, a Comissão Europeia apresentou a “Estratégia para a Igualdade de Género: Rumo a uma 
União da Igualdade,”6 na qual define as principais ações a realizar nos próximos cinco anos e se compromete a 
assegurar que a perspetiva de género será integrada em todos os domínios de intervenção da União Europeia. 
O enunciado da Estratégia declara que, em muitas áreas, e apesar das sucessivas acções a nível europeu, 
“nenhum Estado-Membro conseguiu concretizar a igualdade entre homens e mulheres. Os progressos são lentos 
e persistem disparidades de género no mundo do trabalho e a nível dos salários, da assistência e das pensões,” 
entre as quais, por exemplo, a constatação de que apesar de “o número de homens com diplomas universitários 
ser inferior ao número de mulheres, estas ganham, em média, 16 % menos do que os homens, e apenas 8 % dos 
cargos de presidente executivo das grandes empresas na UE são ocupados por mulheres”.  

Também as Nações Unidas têm contribuído com inúmeras iniciativas para o combate à discriminação contra as 
mulheres e para a promoção de princípios e valores de igualdade de género na agenda política internacional. Ao 
Ano Internacional da Mulher, em 1975, seguiu-se a Década das Nações Unidas para as Mulheres (1976-1985) e, 
em 1979, a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres. Em 1985, foi aprovado o programa de ação mundial “Estratégias para o 
Progresso das Mulheres até ao ano 2000”. Já na década de noventa, a emblemática Conferência de Pequim (IV 
Conferência Mundial sobre as Mulheres das Nações Unidas) adoptou uma Declaração e Plataforma de Ação que 
se tornou referência internacional na afirmação de princípios e valores de igualdade e na identificação de 
instrumentos de acção e práticas em áreas críticas. 

No início do novo milénio, em 2000, a Assembleia-Geral das Nações Unidas adoptou nova Declaração de 
princípios, actualizando o programa de Iniciativas e Ações Futuras para implementação da Declaração e 
Plataforma de Ação de Pequim (Pequim + 5). Em 2015, a Igualdade de Género foi consagrada no Objectivo 5 de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU – Agenda Global 2030. Mais recentemente, o relatório de 2018 pela ONU 
Mulheres, “Transformar as promessas em ação: a igualdade de género na Agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável” veio salientar a importância da igualdade de género para a realização de todos os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), e propôs orientações para avaliação e monitorização do progresso, lacunas 
e desafios na implementação dos ODS, na perspetiva de género. 

                                                 
5 Fim de citação, cf.  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/pt/pdf 
6https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_358  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/pt/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_358
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A nível nacional, a Constituição da República Portuguesa consagra o princípio da igualdade no seu art. 13º, e 
estipula a promoção da igualdade entre homens e mulheres como tarefa fundamental do Estado (art. 9º, h). 
Assim, nos termos do artigo 59º da Constituição, “todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, 
cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito .... a organização do 
trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a 
conciliação da actividade profissional com a vida familiar”. A família é constitucionalmente reconhecida como 
elemento fundamental da sociedade, e como tal, o art. 67º da Constituição garante “direito à protecção da 
sociedade e do Estado e à efectivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus 
membros” e determina que incumbe “ao Estado para protecção da família … promover a criação e garantir o 
acesso a uma rede nacional de creches e de outros equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma 
política de terceira idade; ... [e] promover, através da concertação das várias políticas sectoriais, a conciliação 
da actividade profissional com a vida familiar”.  

A maternidade e a paternidade são também consagrados constitucionalmente “valores sociais eminentes,” e a 
Constituição determina que “os pais e as mães têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização 
da sua insubstituível acção em relação aos filhos” e “as mulheres têm direito a especial protecção durante a 
gravidez e após o parto, tendo as mulheres trabalhadoras ainda direito a dispensa do trabalho por período 
adequado, sem perda da retribuição ou de quaisquer regalias”. (art. 68º, nº 1, 2 e 3). A Constituição remete para 
a lei a regulação da “atribuição às mães e aos pais de direitos de dispensa de trabalho por período adequado, 
de acordo com os interesses da criança e as necessidades do agregado familiar (art. 68º, nº 4). 

A legislação portuguesa tem assumido os compromissos internacionais do país e as normas constitucionais na 
temática da igualdade. O Código do Trabalho (revisto pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro) transpõe para a 
ordem jurídica interna as directivas comunitárias relativas à implementação de medidas destinadas a promover 
a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho, a licença 
parental, o trabalho a tempo parcial, a igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional, a 
organização do tempo de trabalho, o princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres em domínios ligados ao emprego.  

Um vasto acervo normativo regula questões relevantes para a igualdade de género, incluindo a Lei nº 26/2019, 
de 28 de março, que estabelece o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal 
dirigente e nos órgãos da Administração Pública, a Lei nº 60/2018, de 21 de agosto, que aprova medidas de 
promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor e altera a 
Lei nº 10/2001, de 21 de maio, que institui um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres. Também a Lei nº 62/2017, de 1 de agosto estabelece o regime da representação equilibrada entre 
mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e 
das empresas cotadas em bolsa.  

É igualmente vasto o conjunto de Resoluções da Assembleia da República que recomendam aos Governos a 
adoção de medidas fundamentais para a promoção da igualdade, nomeadamente medidas de promoção da 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, medidas de promoção da igualdade remuneratória entre 
homens e mulheres, medidas que garantam a conciliação do trabalho com a vida familiar, a promoção da 
igualdade salarial entre mulheres e homens, a não discriminação laboral de mulheres, a defesa e valorização 
efetiva dos direitos das mulheres no mundo do trabalho, o combate às discriminações salariais, diretas e 
indiretas, medidas de promoção da igualdade de género em cargos de administração e de fiscalização das 
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empresas, e medidas de promoção da transversalidade da perspetiva de género na administração central do 
Estado.  

Desde 1997, por Resolução do Conselho de Ministros, têm sido aprovados Planos Nacionais para Igualdade, 
nomeadamente o Plano Global para a Igualdade de Oportunidades (1997), o II Plano Nacional para a Igualdade 
(2003), o Plano Nacional de Acção para a Inclusão (2006-2008), o III Plano Nacional para a Igualdade - Cidadania 
e Género (2007-2010), o IV Plano Nacional para a Igualdade, Género Cidadania e Não Discriminação (2011-2013), 
o V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminação (2014-2017), e a Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação - Portugal + Igual (ENIND) (2018-2030) que define medidas e 
metas para uma participação plena e igualitária de mulheres e homens na esfera pública e privada. A Resolução 
ENIND refere a intenção do governo “consolidar os progressos até agora alcançados e perspetivar o futuro da 
ação governativa, tendo em vista o desenvolvimento sustentável do país que depende da realização de uma 
igualdade substantiva e transformativa, garantindo simultaneamente a adaptabilidade necessária à realidade 
portuguesa e sua evolução até 2030”.  

Mais recentemente, o “Programa 3 em Linha, do XXI Governo Constitucional, Programa para a Conciliação da 
Vida Profissional, Pessoal e Familiar 2018-2020” propugna “um maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal 
e familiar, como condição para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres e para uma cidadania plena, 
que permita a realização de escolhas livres em todas as esferas da vida, … [visando] melhorar o índice de bem-
estar, no indicador “Balanço vida-trabalho” (INE), que tem vindo a decrescer desde 2011”.7 No seu preâmbulo, 
o Programa 3 em Linha declara que a conciliação da “vida profissional, pessoal e familiar favorece a diminuição 
do absentismo, o aumento da produtividade e a retenção de talento, contribuindo, também, para a 
sustentabilidade demográfica. Trata-se de uma mudança cultural que exige convocar toda a sociedade e assumir 
um compromisso coletivo com medidas de impacto a curto, médio e longo prazo. Este programa representa, 
por isso, um esforço conjunto do Governo, de empresas públicas e privadas, e de entidades da Administração 
Pública central e local.” A flexibilização das condições e horários de trabalho, o incentivo para o exercício do 
direito à licença parental alargada por parte dos homens e a expansão da rede de cuidado de crianças e 
alargamento do seu horário de funcionamento constituem, na perspectiva do executivo, instrumentos 
fundamentais para reforçar conciliação das responsabilidades da vida profissional, pessoal e familiar. 

Assim, no cumprimento dos deveres de igualdade e na perspectiva de conciliação entre trabalho e família, as 
entidades empregadoras devem (cit. portal Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego): 

 afixar na empresa, em local apropriado, a informação relativa aos direitos e deveres do/a trabalhador/a 
em matéria de igualdade e não discriminação, incluindo os direitos relativos à parentalidade, 
constituindo contraordenação leve a violação deste dever (artigo 24.º do Código do Trabalho); 

 afixar nas instalações da empresa toda a informação sobre a legislação referente ao direito de 
parentalidade ou, se for elaborado regulamento interno a que alude o artigo 99.º do Código do Trabalho, 
consagrar no mesmo toda essa legislação (artigo 127.º do Código do Trabalho); 

 manter durante cinco anos o registo dos processos de recrutamento efetuados, devendo constar do 
mesmo, com desagregação por sexo, os seguintes elementos: convites para o preenchimento de lugares; 
anúncios de oferta de emprego; número de candidaturas para apreciação curricular; número de 
candidatos/as presentes em entrevistas de pré-seleção; número de candidatos/as aguardando ingresso; 
resultados de testes ou provas de admissão ou seleção (artigo 32.º do Código do Trabalho); 

                                                 
7 https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=2b472cb7-980b-4d69-b744-366020d7e873 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=2b472cb7-980b-4d69-b744-366020d7e873
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 facultar ao/à trabalhador/a, após a licença para assistência a filho/a ou para assistência a pessoa com 
deficiência ou doença crónica, a participação em ações de formação e atualização profissional, de modo 
a promover a sua plena reinserção profissional (artigo 61.º do Código do Trabalho); 

 proceder à avaliação da natureza, grau e duração da exposição de trabalhadora grávida, puérpera ou 
lactante, de modo a determinar qualquer risco para a sua segurança e saúde e as repercussões sobre a 
gravidez ou a amamentação, bem como as medidas a tomar (artigo 62.º do Código do Trabalho); 

 comunicar à entidade com competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres o motivo da não renovação de contrato de trabalho a termo, sempre que estiver em causa 
uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, constituindo contraordenação grave a violação deste 
dever (n.º 3 do artigo 144.º do Código do Trabalho e n.º 2 do artigo 64.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas); 

 proporcionar ao/à trabalhador/a condições de trabalho que favoreçam a conciliação da atividade 
profissional com a vida familiar e pessoal (n.º 3 do artigo 127.º do Código do Trabalho); 

 facilitar ao/à trabalhador/a a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, na elaboração do 
horário de trabalho (artigo 56.º do Código do Trabalho); 

 facilitar ao/à trabalhador/a a frequência de curso escolar, bem como de formação técnica ou profissional 
(artigo 61.º do Código do Trabalho); 

 organizar os turnos, na medida do possível, de acordo com os interesses e as preferências manifestados 
pelos/as trabalhadores/as (n.º 2 do artigo 221.º do Código do Trabalho); 

 solicitar parecer prévio à CITE, no prazo legal, apresentando para tanto fundamento em exigências 
imperiosas do funcionamento da empresa, ou da impossibilidade de substituir o trabalhador se este for 
indispensável, se pretender recusar o pedido de trabalhador ou trabalhadora, com responsabilidades 
familiares, para prestar atividade em trabalho a tempo parcial ou em horário flexível (artigo 57.º do 
Código do Trabalho); 

 solicitar parecer prévio à CITE, em qualquer modalidade de despedimento de trabalhadora grávida, 
puérpera ou lactante ou de trabalhador no gozo de licença parental, constituindo contraordenação 
grave a violação deste dever, para além da ilicitude do despedimento (artigo 63.º e alínea d) do artigo 
381.º do Código do Trabalho).8 

A elaboração deste Plano de Igualdade, em cumprimento do Despacho Normativo nº 18/2019, de 21 de junho, 
que determina os procedimentos para a realização das comunicações a que estão obrigadas as entidades do 
setor público empresarial, visa consolidar a integração de instrumentos e medidas, assim como assegurar meios 
internos no CHBV que reforcem a promoção da igualdade e não discriminação entre mulheres e homens e a 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores. Com o aumento do número de 
mulheres no mercado de trabalho em Portugal, e sob grande pressão para competitividade e eficiência, 
instituições como o CHBV, que prestam cuidados de saúde a alargada população, serviços que exigem elevada 
diferenciação técnica, e cujo desempenho acarreta profundo impacto social e familiar, constituem modelo de 
referência na planificação estratégica e organizacional para promoção da igualdade e não discriminação, através 
de medidas que assegurem a conciliação de responsabilidades da vida profissional, pessoal e familiar dos seus 
colaboradores.  

Perante o profundo desafio da necessidade de dar resposta à procura de serviços de saúde, num contexto 
sociodemográfico de envelhecimento da população da área de influencia do CHBV e de morbilidade crónica, a 

                                                 
8 Fim de cit. http://cite.gov.pt/pt/acite/direitosdeveresentempr002.html  

http://cite.gov.pt/pt/acite/direitosdeveresentempr002.html
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implementação de medidas eficazes de conciliação entre vida pessoal, familiar e laboral dos trabalhadores da 
instituição contribuirá para reforçar a sua motivação e satisfação, e,  em consequência será fator de retenção de 
talentos.  
O Plano de Igualdade do CHBV, EPE constitui, assim,  uma mais-valia na capacitação e no reforço da qualidade  
e sustentabilidade da sua atividade, consolidando a relevância económica e social do Centro Hospitalar na  
Região do Baixo Vouga. 
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A elaboração deste Plano de Igualdade segue as orientações do Guião para a Elaboração dos Planos para a 
Igualdade (anuais) publicado no Portal da CITE, e as orientações da respectiva Matriz de Apoio ao Diagnóstico.9 
O alinhamento dos indicadores para diagnóstico tem como base as áreas de carácter obrigatório estipuladas no 
referido Guião, nomeadamente: 

A análise das respostas aos indicadores da Matriz de Apoio ao Diagnóstico foi complementada com pesquisa 
documental de evidências relevantes para avaliação. No âmbito da comunicação externa, mais concretamente 
para análise da divulgação da missão, valores, princípios, governança e visão da instituição foram examinados 
os documentos estatutários, publicados no portal electrónico do CHBV. 10  Foram também estudados os 
resultados do processo de autoavaliação que o Centro Hospitalar do Baixo Vouga desenvolveu durante o ano de 
2019 e 2020, tendo por base o modelo “Common Assessment Framework (CAF),” relativamente a critérios 
directamente relevantes para o diagnóstico da situação de igualdade e inclusão. Para a caracterização dos 
recursos humanos do CHBV por género foram consultados os Balanços Sociais de 2018 e 2019  e as listagens dos  
Recursos Humanos de 2020.  

A conceptualização das áreas de intervenção, objectivos, e medidas descritas no Plano de Acção foi desenvolvida 
em atenção às necessidades identificadas nestes instrumentos de diagnóstico. A situação excepcional do 
contexto pandémico tornou inviável conduzir observação directa, através de reuniões e entrevistas a pessoal 
das várias valências do CHBV e impossibilitou, face à escassez de recursos e pressão de tempo, o preenchimento 
do questionário elaborado para divulgação aos trabalhadores da instituição, de acordo com a matriz CITE de 
indicadores para diagnóstico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/Planos_Igualdade_Guiao.pdf  
10 https://www.chbv.min-saude.pt/conselho-de-administracao/documentos-estatutarios/ , consultado em 9 de setembro de 2020. 

Metodologia 

http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/Planos_Igualdade_Guiao.pdf
https://www.chbv.min-saude.pt/conselho-de-administracao/documentos-estatutarios/


 
 

12 

 

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) é uma Entidade Pública Empresarial (EPE) que resulta da fusão do 
Hospital Infante D. Pedro, E.P.E. (em Aveiro, Sede Social do CHBV), do Hospital Visconde de Salreu e do Hospital 
Distrital de Águeda, nos termos do Decreto-Lei, N.º 30/2011, de 2 de março. Sendo uma instituição do Serviço 
Nacional de Saúde, a sua área de influência abrange os concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, 
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos. Estes onze municípios fazem parte da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), abrangendo uma população de cerca de 350.000 
habitantes. 

Em média, são realizadas anualmente no CHBV 238.000 consultas de especialidade, 175.000 episódios de 
urgência e 16.000 internamentos. Para garantir a excelência da prestação de cuidados, o CHBV procura agilizar 
a articulação com os cuidados de Saúde Primários, com a rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e 
também cooperação com um conjunto alargado de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e com 
a Universidade de Aveiro (UA). 

O CHBV é pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, e rege-se pela Legislação aplicável ao Sector Empresarial do Estado, bem como pelas 
as normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde, em particular a Lei de Bases da Saúde. Os seus Estatutos 
estão publicados no Decreto-Lei nº 244/2012, de 9 de novembro, e definem a orgânica a nível dos Órgãos sociais, 
Serviço de Auditoria Interna e Comissões diversas, as respectivas competências, bem como algumas obrigações 
ao nível de avaliação, controlo e prestação de contas. 

 

Missão 

 
Contribuir para a saúde e bem-estar, pela prestação de cuidados de qualidade a cada utente, através de práticas 
clínicas integradas, da formação e da investigação. 

 

Objectivos 
Na sua atuação, e nos termos estatutários, o CHBV, E.P.E. pauta-se pela prossecução dos seguintes objetivos:  

 Diagnóstico, tratamento e reabilitação dos Doentes, em tempo clinicamente adequado (com elevados 
critérios de qualidade e humanidade dos serviços prestados), nas vertentes: Internamento, Consulta 
Externa, Cirurgia de Ambulatório, Hospital de Dia, Meios (Complementares) de Diagnóstico e de 
Terapêutica, Serviço Domiciliário, designadamente;  

 Internamento hospitalar restrito aos casos em que a assistência não possa ser prestada em regime 
ambulatório e/ou domiciliário, viabilizando-se, sempre que se justifique, a prestação de cuidados em 
outro Estabelecimento mais apropriado de acordo com a atuação integrada do CHBV, E.P.E. com outras 
Unidades de Saúde;  

 Articulação sinérgica, vertical e horizontal, dos diferentes níveis organizacionais internos, 
independentemente da especialidade a que se dediquem;  

 Acompanhamento clínico dos Doentes, para além da alta hospitalar, sempre que for tecnicamente 
necessário;  

 Melhoria contínua global para garantia da qualidade assistencial;  

Caracterização do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) 
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 Diminuição das necessidades, em saúde, desde logo para as doenças evitáveis;  
 Promover e incentivar, junto da população que o CHBV, E.P.E. serve, a adoção de estilos de vida mais 

saudáveis;  
 Eficácia técnica e eficiência num quadro de desenvolvimento económico e financeiro sustentável. 

 

Visão 

 
Posicionar-se como uma instituição de referência no SNS, como o melhor prestador de cuidados da região de 
Aveiro e o melhor local para trabalhar no setor da saúde. 

 

 

Valores  
 

• Centralização no doente. Todos os processos e decisões visam responder às necessidades dos cidadãos; 
• Respeito. Pela dignidade humana e diversidade cultural; 
• Confiança num futuro solidário; 
• Espírito/Trabalho em equipa. Privilegiar a cooperação e a partilha do conhecimento; 
• Inovação. Orientada para atualização do conhecimento e dos processos; 
• Qualidade e Segurança. Foco na qualidade dos cuidados e na segurança integral dos doentes. 

 

 

Princípios 
 

• Transparência. De processos e de procedimentos; 
• Rigor. Enfoque na correção na atuação coletiva; 
• Ética. Comportamento individual e coletivo orientado por elevados padrões éticos; 
• Humanismo. O ser humano como centro dos universos; 
• Responsabilidade pública e social. Promover a responsabilidade individual e coletiva nas boas práticas 

clínicas e sociais e na utilização eficiente dos recursos; 
• Sustentabilidade Ambiental. Respeito pela natureza e procura de práticas ecologicamente sustentáveis; 
• Competência e prática baseada na evidência. Foco na integração entre o conhecimento, o “estado da 

arte” e o exercício profissional comparado. 
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Políticas da Organização 
Os documentos estatutários publicitados declaram que os objetivos da instituição são quantificados e assumidos 
através de “Planos de Ação” e de “Contratos Programa” com a Tutela, sendo o seu cumprimento objeto de 
seguimento e de avaliação, interna e externa, no sentido de assegurar a concretização das metas estabelecidas. 
O CHBV, E.P.E. promove e incentiva a formação profissional dos seus colaboradores, desenvolvendo iniciativas 
tendentes à realização de ações, cursos e outros eventos propiciadores da aprendizagem e da melhoria das 
competências e dos saberes no âmbito das respectivas áreas profissionais.  

Apoia e incentiva o desenvolvimento de projetos no âmbito da prestação de cuidados de saúde, em regime 
ambulatório e/ou apoio ao domicílio, no sentido de minimizar o impacto da hospitalização. Apoia, igualmente, 
projetos de inovação tecnológica e digital e de reengenharia dos seus processos internos. 

Princípios de Bom Governo - Sustentabilidade Social  
Os Princípios de Bom Governo publicitados pelo CHBV, E.P.E. manifestam a aplicação dos princípios de Igualdade 
de Género, tanto na contratação dos recursos humanos, como na promoção da igualdade de oportunidades, de 
respeito pelos direitos humanos e de não discriminação social.  

Ainda no contexto de responsabilidade social, o CHBV participa activamente no Núcleo de Apoio às Vítimas de 
Violência Doméstica através da realização de consultas de Psicologia e de Psiquiatria aos beneficiários dos 
serviços daquele núcleo e participa, através da integração de alguns dos seus profissionais em ações 
humanitárias na Guiné e em Cabo Verde . 

Política de Recursos Humanos 
De acordo com os estatutos, o CHBV constitui uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial 
dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, estando convocado a aplicar o quadro legislativo 
das entidades públicas empresarias, nomeadamente no que respeita às politicas de recursos humanos, 
nomeadamente a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho e o Código do Trabalho fazendo, assim, gestão de um mapa de pessoal com vínculos enquadráveis nestes 
regimes legais. 

Desta forma, aplicando a legislação em vigor, o CHBV não apresenta no que respeita aos vínculos e contratos a 
constituir discriminação salarial, aplicando a tabela remuneratória única, que contém a totalidade dos níveis 
remuneratórios e o montante pecuniário correspondente a cada um que podem ser utilizados na fixação da 
remuneração base dos trabalhadores que exercem funções tituladas por um vínculo de emprego público, em 
vigor pela da Portaria n.º1553-C/2008, de 31 de Dezembro. 

As ausências ao serviço, regime de férias, faltas e licenças, nomeadamente do âmbito da parentalidade 
apresentam requisitos definidos, na legislação citada. 

No mesmo sentido, o CHBV aplica os requisitos legislativos definidos para o acesso, seleção e recrutamento no 
respeito pelos princípios da igualdade de oportunidades, da imparcialidade, da boa-fé e da não discriminação, 
bem como o sistema de avaliação do desempenho para serviços, dirigentes e trabalhadores em vigor para as 
carreiras gerais (SIADAP) e regimes especiais. 

 

 



 
 

15 

 

Caracterização dos Recursos Humanos por Género 
 
A política de recursos humanos do CHBV assenta no princípio da igualdade de género e não discriminação entre 
homens e mulheres, e cumpre a legislação em vigor. É visível a predominância do género feminino na 
caracterização dos Recursos Humanos da instituição, em todas as categorias profissionais e nos cargos dirigentes 
e de administração, à excepção do pessoal de informática. 
 

1. Número de Profissionais 
 
O CHBV tinha em 31 de dezembro 2020, 2025 colaboradores, 80% dos quais são do género feminino (1626 
colaboradoras) e 20% do género masculino (399 colaboradores).  

 

 
 

 
2. Número de Profissionais por Género e por Grupo Profissional  

 
Na distribuição de 
colaboradores por grupo 
profissional, verifica-se uma 
vantagem representativa do 
género feminino, 
predominante em quase 
todos os grupos profissionais, 
nnomeadamente, as 
mulheres representam 90% 
dos Técnicos Superiores de 
Saúde; 87% Assistentes 

Diagnóstico  

Situação Atual de Inclusão e 

Igualdade nos Recursos Humanos 
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Técnicos; 86% Assistentes Operacionais; 83% Pessoal de Enfermagem; 82% Pessoal Técnico de Diagnóstico e de 
Terapêutica e 71% Pessoal Dirigente. 
 

 
 

 
3. Média de Idades por Grupo Profissional 

 
A média etária dos colaboradores do género feminino é de 44 anos, sendo ligeiramente inferior nos homens, 43 
anos. O que representa um equilíbrio entre as idades do género feminino e do género masculino. 
 
 



 
 

17 
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4. Caracterização dos Colaboradores por nível de Habilitação  

A distribuição dos 
colaboradores segundo as 
suas habilitações demonstra 
que o maior grupo possui 
licenciatura/bacharelato, 
tanto no género feminino 
como no género masculino, 
com um total de 55%. 
Seguem-se os colaboradores 
que completaram o ensino 
até o 12º de escolaridade, 
com uma ligeira diferença entre o género feminino e o género masculino, 15% no género masculino e 16% no 
género masculino. O número de colaboradores do CHBV que apenas completou escolaridade até ao 9º ano é de 
16% no género feminino e 10% no género masculino. 13% dos colaboradores no género feminino realizaram 
mestrado, o que constitui uma diferença de menos cinco pontos percentuais relativamente ao grupo equivalente, 
no género masculino (18%).  

 
Entre as mulheres, 2 completaram Pós Graduação, 5 MBA, 3 Pós Licenciatura – Especialização e 1 

Doutoramento. Entre os homens apenas 2 completaram Pós-Licenciaturas – Especialização. 
De um ponto de vista geral, a distribuição é semelhante entre o género masculino e o género feminino nas 

habilitações, sendo a diferença mais acentuada na categoria Mestrados. 
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5. Rotatividade de Profissionais por Género e por Grupo Profissional  

 
Denota-se uma grande 
diferença entre o género 
feminino e o género 
masculino no âmbito da 
rotatividade no CHBV, 
sendo a maioria do género 
feminino. Num total de 113 
saídas da Instituição, o 
género feminino 
representa um total de 90, 
correspondente a 80%. Por 
outro lado, o género 
masculino representa 20% desta categoria, com um total de 23. 
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A incidência da rotatividade de profissionais varia entre grupos profissionais, sendo notória nas Assistentes 
Operacionais, Pessoal de Enfermagem e Pessoal em Formação Pré-Carreira Médica.  
 
A denúncia e cessação de contrato, assumem peso significativo na natureza do abandono do CHBV, sendo que 
em muitas situações em razão de procedimentos de progressão na respetiva carreira ou com fundamento em 
razões de procura de maior proximidade do domicílio pessoal.  
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6. Doença e Proteção da Parentalidade 

 
A doença e protecção na parentalidade 
determinam mais de 90% das situações de 
absentismo 48 % e 44% respectivamente. Por 
outro lado, a assistência a familiares representa 
um valor baixo nos factores que determinam 
absentismo, 4%. Observa-se diferença relevante 
entre géneros nestes factores de absentismo: as 
mulheres representam 89% do absentismo por 
doença; 96% do absentismo na categoria de protecção na parentalidade, e 94% do absentismo por assistência a 
familiares.  
 
Note-se que 80% dos Recursos Humanos do CHBV são do género feminino, valor que deve ser ponderado na 
análise das observações. 
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Evidência de valores e práticas em documentos estratégicos  
A comunicação externa da instituição através de informação disponibilizada na página eletrónica é 
particularmente importante na promoção de princípios de igualdade e não discriminação, pois divulga 
publicamente o compromisso da instituição com as melhores práticas neste domínio. Existe menção expressa à 
“aplicação dos princípios de Igualdade de Género, tanto na contratação dos recursos humanos, como na 
promoção da igualdade de oportunidades, de respeito pelos direitos humanos e de não discriminação social” 
nos “Princípios de Bom Governo: Regulamentos Internos e Externos a que a Empresa está Sujeita” e que estão 
publicitados no portal electrónico do CHBV.11  

Também os sucessivos “Relatórios de Contas” divulgados na página electrónica do CHBV assumem publicamente 
o compromisso com a promoção da igualdade, afirmando que a instituição “tem promovido a Lei da Paridade, 
tanto na contratação dos recursos humanos, como na promoção da igualdade de oportunidades, de respeito 
pelos direitos humanos e de não discriminação social. O CHBV tem aplicado várias medidas concretas no que 
respeita ao princípio da igualdade do género das quais destacamos a igualdade de oportunidades nos 

procedimentos concursais e a igualdade remuneratória. 12 

Por outro lado, não tem sido feita menção suficientemente clara e visível aos princípios da igualdade entre 
mulheres e homens noutros documentos estratégicos, nomeadamente no “Código de Conduta Ética”,13 na 
“Identificação da Empresa” (Missão, Objectivos, Políticas da Empresa)14, no Plano de Actividades e Orçamento 
(2018)15., situação já corrigida no PAO do ano de 2021. 

 

Resultados da Autoavaliação CAF 
No âmbito processo de autoavaliação que o Centro Hospitalar do Baixo Vouga desenvolveu durante o ano de 
2019 e 2020, tendo por base o modelo Common Assessment Framework (CAF) foram considerados positivos 
critérios directamente relevantes para o diagnóstico da situação de género e inclusão, nomeadamente: 

 Evidência de horários flexíveis, sendo autorizados pelo CA e, em caso de indeferimento são remetidos à 
CITE; autorização da licença de parentalidade, nos termos da lei; autorização das licenças sabáticas, 
mediante a flexibilização dos horários de trabalho; 

 Inclusão de pessoas portadoras de deficiência no grupo dos trabalhadores, através do estabelecimento 
de Protocolos com a CERCI, a APPACDM e outras entidades, sendo que estes têm contrato de trabalho. 

 Utilização de uma plataforma para comunicação de eventos adversos, pelo que a instituição desenvolve 
técnicas de comunicação em áreas de risco; 

Por outro lado, os resultados da auto-avaliação de acordo com o modelo CAF revelam elementos a melhorar 
relativamente à conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, incluindo: 

 
 Dificuldade em responder às diversas solicitações de horários flexíveis; 

                                                 
11 https://www.chbv.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/M_06.pdf  
12 https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/RelContas2017CHBVDF09052018.pdf  
13 https://www.chbv.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/D2.pdf 
14 https://www.chbv.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/M_03.pdf  
15 https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/PAOrcCHBV2018.pdf  

https://www.chbv.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/M_06.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/RelContas2017CHBVDF09052018.pdf
https://www.chbv.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/D2.pdf
https://www.chbv.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/M_03.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/PAOrcCHBV2018.pdf
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 Pouca autonomia para conceder flexibilidade do horário de trabalho por motivos de parentalidade, já 
que o CHBV está dependente do parecer da CITE; 

 Falta de sistemas de incentivos e de reconhecimento do mérito;  
 Inexistência de planos de desenvolvimento pessoal para colaboradores e gestores; 
 Necessidade de prestar maior atenção aos colaboradores menos favorecidos, 
 Impossibilidade legal de compensar horas perdidas para o trabalho pelo usufruto de direitos por parte 

dos profissionais por falta de autonomia para contratar, mesmo que em substituição. 

 

 

O Contexto da Pandemia 
De acordo com estudos do Instituto de Estudos Fiscais e do Instituto de Educação da UCL, nos Estados Unidos, 
as mulheres são mais afetadas do que os homens no contexto de pandemia. As estatísticas indicam que a 
probabilidade de perder permanentemente o emprego ou deixar o cargo que ocupam é 47% maior no caso das 
mulheres, uma vez que a maioria das mulheres trabalha nas profissões que mais foram afetadas pela crise da 
saúde pública.16  

Instituições que prestam cuidados e serviços de saúde, como o CHBV estão particularmente expostas ao risco 
pandémico, por um lado, e, por outro lado,  sobrecarregadas com medidas de mitigação e prevenção que 
obrigam a dramáticas alterações nas rotinas organizacionais e de gestão. Neste contexto, é particularmente 
importante prestar atenção a medidas de conciliação entre a actividade laboral, pessoal, familiar, através da 
criação de mecanismos que garantam a não agudização da assimetria de género, e também a implementação 
medidas de apoio psicológico, nomeadamente através de : 

 Análise das áreas onde é possível conceder horários flexíveis e teletrabalho 

 Promoção de novas formas de organização do trabalho para conciliação entre vida profissional e pessoal 
 Apoio pela equipa  de psicólogos e psiquiatras do CHBV 

 Promoção de mecanismos de entreajuda e apoio tanto a homens como a mulheres 

 

Matriz de Apoio ao Diagnóstico 
Os indicadores da matriz de apoio ao diagnóstico para elaboração do Plano de Igualdade seguem o Guião para 
a Elaboração dos Planos para a Igualdade (anuais) disponibilizado na página electrónica da CITE, e integram as 
cinco áreas contempladas no Despacho Normativo n.º 18/2019, de 21 de junho, nomeadamente a igualdade no 
acesso a emprego; igualdade nas condições de trabalho; igualdade remuneratória; proteção na parentalidade; 
e conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal. Incluem também indicadores à comunicação 

interna e externa da empresa, e medidas de prevenção ao assédio e discriminação no trabalho.17 

A análise dos indicadores disponíveis na Matriz para a realização do diagnóstico revelam que a política de 
recursos humanos do CHBV assenta no princípio da igualdade de género e não discriminação entre homens e 
mulheres, e cumpre a legislação em vigor em todos os domínios abrangidos (remunerações, promoção e 
progressão salarial e de carreiras, acesso a categorias ou níveis hierárquicos superiores, parentalidade, 

                                                 
16  Silva, Por Simone. “Crise Da Covid-19 Pode Acentuar Desigualdades De Género.” Executive Digest - A Leitura Indispensável Para Executivos, 29 May 

2020, executivedigest.sapo.pt/crise-da-covid-19-pode-acentuar-desigualdades-de-genero/.  
17 http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/Planos_Igualdade_Guiao.pdf  

http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/Planos_Igualdade_Guiao.pdf
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flexibilidade de horário, acesso a formação), sendo notória a predominância do género feminino em todas as 
categorias profissionais e cargos dirigentes e de administração da instituição, à excepção do pessoal de 
informática.  

 

As áreas identificadas para implementação de medidas que visam promover as melhores práticas 
organizacionais, com vista a posicionar o CHBV como uma entidade de excelência na promoção da igualdade 
e não discriminação são: a comunicação interna e externa, através de linguagem inclusiva e divulgação de 
procedimentos implementados para promoção de inclusão e conciliação; a criação de um procedimento para 
queixas e prevenção de assédio e a intervenção eficaz no âmbito da conciliação da atividade profissional com 
a vida familiar e pessoal.  
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Indicador 
 

Sim, 
existe 

Quantificar 
 

Não 
existe 

Observações 
 

Procedimento para queixas em caso de 
discriminação  

  X  

Documentos com linguagem inclusiva 
(internos e externos, linguagem verbal e não 
verbal)  

  X  

Relações/projetos cooperação para 
promover igualdade  

X   Acordos/Projetos de cooperação 
com CERCI, IEFP,  

Procedimentos de seleção e recrutamento 
com princípio igualdade, exigências, 
qualificações requisitos para desempenho da 
função e remuneração 

X   Todos os Procedimentos Concursais 
 

Princípio representação equilibrada no 
júri/equipa de selecção (ou empresas 
outsourcing) 

X    

Anúncios de oferta de emprego sem 
referências discriminatórias (M/F) 

x    

Medidas para encorajar a participação em 
lugares de 1º linha 

x   Abertura de procedimentos de 
manifestação de interesse individual 
para as direções de serviço e 
departamentos 

Medidas para encorajar a participação em 
lugares de chefia intermédia 

x   Abertura de procedimentos de 
manifestação de interesse individual 
para as direções de serviço e 
departamentos 

Descrição dos conteúdos funcionais 
 

X   Em exrecução 

Tabela salarial divulgada junto dos 
trabalhadores 
 

X   Tabelas salariais na legislação em 
vigor de cada carreira e disponível 

Procedimentos monitorização das 
retribuições  

x   Através da realização de auditoria 

Divulgação dos critérios de atribuição de 
prémios, produtividade/desempenho, 
assiduidade 

  N/A Não aplicável por falta de previsão 
legal 

Relatório sobre as remunerações, divulgação 
site, medidas se aplicável 

  X  

Princípio salário igual para trabalho igual 
(quantidade, natureza e qualidade do 
trabalho) 

X    

Descrição de postos de trabalho e funções 
(qualificações, responsabilidade, experiência, 
esforço físico e psíquico e condições de 
trabalho) 

x   Em execução 

Relatório único para as estruturas 
representativas dos trabalhadores 

X    
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Divulgação dos direitos parentalidade 
(regulamento interno) 

X    

Condições de segurança e saúde para 
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante 

X   Acompanhamento da Saúde 
Ocupacional 

Equipamentos para apoio a filhos   X  

Apoios financeiros para filhos x   Abono e Serviços Sociais de acordo 
com regulamentação legal 

Protocolos de serviços de apoio a filhos x   Na fase da pandemia da Covid-19 

Divulgação de recursos que facilitam 
conciliação  

  X  

Protocolos para serviços saúde e bem estar x   Através da Casa do Pessoal 

Apoios financeiros a serviços de saúde e bem 
estar 

  X Não aplicável por falta de previsão 
legal 

Dispõe de serviços de saúde bem estar x   Casa do Pessoal 

Medidas de apoio a situações familiares 
(famílias monoparentais, deficiência, 
doenças crónicas , netos de filhos 
adolescentes) 

X   Aplicação da Lei Geral, assim que 
solicitado por cada trabalhador 
 

Linguagem e imagem inclusiva   X  

Divulgação das práticas de conciliação   X  

Prevenção assédio no trabalho   X  

Prevenção de práticas de ofensas à 
integridade física ou moral , liberdade, 
honra, dignidade 

x   Realização de campanha  

Procedimentos de denúncia x   Sistema de notificação 

Procedimentos para assegurar a reparação 
de danos à vítima de assédio (doenças 
profissionais) 

x   Apoio médico e psicológico 

Proteção denunciantes ou testemunhas x   Sistema de notificação 

Código boa conduta para prevenção assédio   X Em criação 

Relatórios com dados desagregados   X  

Divulgação direitos e deveres dos 
trabalhadores 

X   Panfleto - Acolhimento 
 

Protocolos com associações de networking 
que apoiam a carreira dos grupos sub 
representados 

x    

Eventos em comunidade escolar e formativa 
para promover interesse dos estudantes em 
representação equilibrada 

  X  

Incentivo ao uso partilhado de licença 
parental 

X    

Encorajar partilha de horário flexível por 
parte dos  homens  

  X  

Plano para a Igualdade publicado no site   x  

Promoção da igualdade nos documentos 
estratégicos  

x    
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Objetivos estratégicos mensuráveis no 
âmbito da igualdade 

  X  

Comité para a igualdade com competências 
formalizadas 

  X  

Verbas para o desenvolvimento de medidas 
no âmbito da igualdade 

x   Projeto CONCILIAR + 

Divulgação de boas práticas no domínio da 
igualdade 

  X  

Mecanismos de informação e consulta 
relativamente a questões sobre igualdade 

  X  

 

O Projecto CONCILIAR +  
 
Considerando que a conciliação entre a vida profissional e familiar é uma das áreas identificadas na análise da 
Matriz de Diagnóstico, na perspectiva de implementação de melhores práticas organizacionais, para promoção 
da igualdade de género e da gestão da diversidade, é importante referir que o CHBV iniciou em 2020 a 
implementação do Projecto “CONCILIAR + : Conciliar a Vida Profissional no CHBV com a Vida Familiar para 
Melhoria da Capacitação para o Trabalho” POCI-05-5762-FSE-000322. Este Projecto visa desenvolver boas 
práticas da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, conforme preconizado pelos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), no Pilar Europeu dos Direitos Sociais e no Programa “3 em Linha”, com o 
objectivo de promover uma gestão de recursos humanos com ganhos significativos que influenciam sucesso em 
ambos sistemas – familiar e laboral - e reforçando o envolvimento e satisfação dos colaboradores na missão da 
instituição. 

 
O Projecto CONCILIAR + insere-se numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, de acordo com o novo 
paradigma produtivo que assenta num modelo inclusivo, reduzindo assimetrias de género, e incentivando a 
participação na vida familiar e iguais condições no domínio profissional. O objectivo de implementação de 
práticas de gestão para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, com iniciativas geradoras de 
mudanças nas formas de gestão de pessoas conducentes à promoção do bem-estar dos profissionais e ao 
equilíbrio trabalho-família assume-se nesta iniciativa e suas intervenções como uma oportunidade essencial 
para a concretização dos desígnios do CHBV em matéria de Recursos Humanos. Além de reforçar uma cultura 
organizacional potenciadora da igualdade de oportunidades, o Projecto visa assegurar condições de bem-estar 
e de valorização profissional que contribuam para motivação e retenção de recursos humanos, proporcionando 
resultados de excelência. 

 
As medidas para conciliação entre a vida profissional e familiar apresentadas abaixo, no Plano de Acção para a 
Igualdade, de acordo com o alinhamento proposto pelo Guião para a Elaboração dos Planos para a Igualdade 
(anuais) da CITE, serão implementadas em estreita coordenação com a execução do Projecto Conciliar + de 
forma complementar e agregadora na politica para a igualdade e conciliação que se pretender instituir. 
 
O projeto sofreu um atraso significativo decorrente da necessidade   
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A implementação das medidas e áreas de intervenção propostas no presente Plano de Acção será assegurada 
pelo apoio e envolvimento activo do Conselho de Administração (CA), designadamente na divulgação de 
directrizes que orientem a participação de toda a organização no processo. Será solicitado o envolvimento de 
todas as chefias intermédias em ações de sensibilização e de divulgação, para disseminar conhecimento e 
informação sobre as práticas de igualdade e conciliação, e com o intuito de estimular a participação dos 
colaboradores, no sentido de contribuírem com críticas e participarem activamente na conceptualização e 
implementação de medidas. Todas as Unidades e serviços do CHBV deverão ter envolvimento activo em acções 
de formação e divulgação. 

Será constituído um orgão de apoio técnico, nomeadamente uma Comissão para a Igualdade que deverá apoiar 
o CA no desenvolvimento de uma cultura de igualdade de género e será responsável pela execução e 
monitorização do Plano de Acção. A composição da Comissão deverá assegurar conhecimento de procedimentos 
e boas práticas na promoção da igualdade, assim como características pessoais e profissionais que permitam 
conduzir com objetividade, espírito de colaboração e de forma exequível e atempada o processo de 
implementação do Plano de Acção, gerindo eventuais conflitos e superando obstáculos.  

A Comissão para a Igualdade definirá, com a concordância do CA, a metodologia que orientará comunicação 
interna e externa do CHBV em matéria de igualdade, assim como eventuais recursos necessários à execução de 
instrumentos de intervenção propostos, em particular acções de formação.  

O CHBV usufruirá de um orçamento complementar através de candidatura aprovada ao programa COMPETE – 
SAMA que permitirá desenvolver as ações do projeto Conciliar+ com contributos relevantes para a execução do 
Plano para a Igualdade. 

Será criado um endereço eletrónico para apresentação de queixas e sugestões relativamente a questões de 
discriminação, e serão divulgados os procedimentos específicos para denúncia. 

A estratégia de comunicação do Plano para a Igualdade, visando o envolvimento dos trabalhadores e 
trabalhadoras e demais parceiros será suportada nas iniciativas do gabinete de comunicação.  

O CHBV dispõe de uma parceria estratégica com a Universidade de Aveiro, elegendo como um parceiro chave, 
com competência de estudo e investigação para as áreas de desenvolvimento e inovação em matéria de recursos 
humanos. 

Acreditamos que mobilizados para não discriminação, diversidade e conciliação possamos estimular um serviço 
de saúde de maior qualidade, seguro e humanizado junto dos utentes e suas famílias. 

 

 

 

 

 

Plano de Acção  
Medidas e Áreas de Intervenção 
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De acordo com o diagnóstico e estratégia do CHBV em matéria de igualdade e conciliação, o Plano de Acção 
para a Igualdade, contempla as seguintes medidas: 

Dimensão: Estratégia, Missão e Valores do CHBV 

Objetivos Medidas Indicadores Meta 

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

Inscrição expressa do 
compromisso com a promoção 
da igualdade entre mulheres e 
homens nos documentos 
estratégicos (relatórios, 
regulamentos, código de ética/ 
conduta) da igualdade entre 
mulheres e homens enquanto 
valor do CHBV  
 

Documentos 
estratégicos têm 
inscrito a igualdade 
entre mulheres e 
homens enquanto 
valor do CHBV, no 
ano de referência  
 

Até ao final de 2021 

 

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

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

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

Até ao final de 2021  
 

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

Verbas afetas a 
medidas e ações no 
âmbito da igualdade 
entre mulheres e 
homens  
 

Verbas afetas a ações 
de formação no 
âmbito da igualdade 
entre mulheres e 
homens e projeto 
Conciliar+ 

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

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

Até ao final de 2021  
 

Dar a conhecer o Plano 
para a Igualdade e a sua 
importância estratégica  
 

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

Divulgação efetuada 
no sítio eletrónico, na 
intranet, por correio 
eletrónico, e com 
afixação em locais 
internos de 
reconhecida 
visibilidade, no ano 
de referência  
 

Divulgação efetuada 
no sítio eletrónico, na 
intranet, por correio 
eletrónico, e com 
afixação em locais 
internos de 
reconhecida 
visibilidade, até ao 
final de 2021 
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Assumir publicamente 
(interna e 
externamente) o 
compromisso com a 
promoção da igualdade 
entre mulheres e 
homens 

 

Divulgação do compromisso da 
empresa com a igualdade entre 
mulheres e homens, interna e 
externamente, no sítio 
eletrónico, na intranet, por 
correio eletrónico, e com 
afixação em locais internos de 
reconhecida visibilidade  
 

Divulgação 
efetuada no sítio 
eletrónico, na 
intranet, por correio 
eletrónico, e com 
afixação em locais 
internos de 
reconhecida 
visibilidade, no ano 
de referência  

Até ao final de 2021 

 

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

Criação de mecanismos 
institucionalizados de 
informação e consulta a 
trabalhadores e trabalhadoras 
ou às suas estruturas 
representativas relativamente a 
questões no domínio da 
igualdade entre mulheres e 
homens, conciliação entre a 
vida profissional, familiar e 
pessoal, e proteção na 
parentalidade, da avaliação de 
desempenho, da política de 
progressão e desenvolvimento 
de carreiras e da política salarial 
 

Mecanismos de 
sugestão criados, no 
ano de referência  
 

Mecanismos criados 
até ao final de 2021  
 

Assegurar um contexto 
de trabalho isento de 
discriminação em 
função do sexo, da 
parentalidade e/ou da 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal  
 

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

Procedimentos 
criados e 
implementados, no 
ano de referência  
 

Procedimentos 
criados e 
implementados, até 
ao final de 2021 

 

Reconhecer e integrar a 
igual visibilidade de 
mulheres e homens em 
todas as formas de 
linguagem, no plano 
interno e externo  
Contrariar a 
perpetuação de 

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

Documentos e 
instrumentos de 
gestão e comunicação 
com linguagem 
inclusiva (verbal e 
não verbal), no ano 
em referência  
 

Todos os documentos 
e instrumentos de 
gestão e 
comunicação com 
linguagem inclusiva 
(verbal e não verbal), 
até ao final de 2021  
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estereótipos de género 
e reforçar uma cultura 
de igualdade entre 
mulheres e homens 

 

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

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

Toda a publicidade e 
todas as atividades de 
promoção com 
linguagem inclusiva e 
isenta de 
estereótipos de 
género, até ao final 
de 2021  
 

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

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

Número de 
protocolos /parcerias 
/acordos 
estabelecidos em 
2021 a especificar 
pela Comissão de 
Igualdade 

 

 

 

 

Objetivos Medidas Indicadores Meta 

Medidas Obrigatórias – Prevenção de práticas discriminatórias 

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  
 

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

Procedimento interno 
criado e implementado até 
ao final de Janeiro de 2021 

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, até ao final 
de Janeiro de 2021  
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Dimensão: Igualdade no acesso a emprego 

Subdimensão: Anúncios, Seleção e Recrutamento 

Objetivos Medidas Indicadores Meta 

Medidas obrigatórias – Prevenção de práticas discriminatórias 

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

Verificação de todos os anúncios 
de oferta de emprego e outras 
formas de publicidade ligadas à 
pré-seleção de forma a garantir 
que não contêm, direta ou 
indiretamente, qualquer restrição, 
especificação ou preferência 
baseada no sexo  
 

Anúncios de oferta de 
emprego e outras formas 
de publicidade ligadas à 
pré-seleção isentos de 
qualquer restrição, direta 
ou indireta, especificação 
ou preferência baseada 
no sexo, no ano em 
referência 

em 2021 

Dimensão: Formação Inicial e Contínua 

Objetivos Medidas Indicadores Meta 

Promover uma cultura 
de igualdade entre 
mulheres e homens no 
local de trabalho, 
favorecendo práticas 
de gestão e de 
trabalho consonantes 
com a mesma 

Integração de um módulo de 
formação sobre igualdade entre 
mulheres e homens no plano de 
formação anual, nomeadamente 
sobre: estereótipos de género; 
linguagem inclusiva; proteção na 
parentalidade; conciliação da vida 
profissional, familiar e pessoal; 
assédio moral e sexual no trabalho  
 

Módulo de formação 
sobre igualdade entre 
mulheres e homens 
integrado no plano de 
formação anual, no ano 
de referência 

até ao final de 
2021 

Dimensão: Igualdade nas Condições de Trabalho 

Subdimensão: Avaliação de desempenho 

Objetivos Medidas Indicadores Meta 

Promover a 
transparência interna 
sobre o modelo de 
avaliação de 
desempenho 

Divulgação do modelo de avaliação 
de desempenho, assegurando a 
transparência do mesmo junto de 
trabalhadores e trabalhadoras e 
das respetivas estruturas 
representativas, no sítio eletrónico, 
na intranet, por correio eletrónico, 
e com afixação em locais internos 
de reconhecida visibilidade  
 

Modelo de avaliação de 
desempenho divulgado 
no sítio eletrónico da 
empresa, na intranet, por 
correio eletrónico, e com 
afixação em locais 
internos de reconhecida 
visibilidade 

até ao final de 
2021 

Subdimensão: Promoção/Progressão na carreira profissional 

Objetivos Medidas Indicadores Meta 

Incentivar a 
participação dos 

Organização e realização de 
reuniões com os trabalhadores e as 

Número de reuniões no 
ano de referência 

Número 
mínimo de 
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trabalhadores e das 
trabalhadoras no 
domínio da promoção 
da igualdade entre 
mulheres e homens 

trabalhadoras e/ou suas estruturas 
representativas para abordar 
questões relacionadas com a 
avaliação de desempenho e a 
política de progressão e 
desenvolvimento de carreiras  
 

 

reuniões em 
2021 a 
especificar pela 
Comissão para 
a Igualdade 

 

Dimensão: Proteção na Parentalidade  

Subdimensão: Licença/Licenças Partilhadas 

Objetivos Medidas Indicadores Meta 

Incentivar os 
trabalhadores 
homens ao uso 
partilhado da 
licença parental 
inicial 
 

 

 

 

 

Definição e 
implementação de 
incentivos aos 
trabalhadores e às 
trabalhadoras para o uso 
partilhado da licença 
parental inicial, nos 
moldes previstos na lei 

Incentivos definidos e 
implementados no ano de 
referência Rácio entre o 
número de trabalhadores 
homens que foram pais e 
partilharam a licença parental 
inicial e o total de 
trabalhadores que foram pais, 
no início e no final do ano de 
referência Rácio entre o 
número de trabalhadoras que 
foram mães e partilharam a 
licença parental inicial e o 
total de trabalhadoras que 
foram mães, no início e no 
final do ano de referência 

% de trabalhadores 
homens que foram pais 
e % de trabalhadoras 
que foram mães e 
partilham a licença 
parental inicial, até ao 
final de 2021, a 
especificar pela 
Comissão de Igualdade 

Dimensão: Conciliação da Vida Profissional com a Vida Familiar e Pessoal 

Objetivos Medidas Indicadores Meta 

Promover a 
conciliação da 
vida profissional 
com a vida 
familiar e pessoal 
dos trabalhadores 
e das 
trabalhadoras 

Adesão ao pacto para a 
Conciliação – Sec. Estado 
para a Cidadania e a 
Igualdade 
 

Adesão formalizada Até Dezembro de 2021 
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Definição de plano para 
realização de diagnóstico 
dos riscos psicossociais e 
planos de intervenção, 
com vista a certificação 
pela NP 4552:2016 
 

Conclusão dos cadernos de 
encargos para aquisição 
serviços consultoria para 
implementação do processo 
de certificação 

Certificação pela 
NP4552:2016, até ao 
final de 2022 

Divulgação dos recursos 
existentes na área 
geográfica da empresa 
e/ou da residência dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras que 
facilitem a conciliação da 
vida profissional, familiar 
e pessoal (ex.: 
creches/serviço de amas, 
instituições para pessoas 
idosas)  

Recursos existentes 
divulgados no ano de 
referência 

Divulgar os recursos 
existentes junto de 
todos/as os/as 
trabalhadores/as, em 
2021 

 

 

 

Medidas obrigatórias – Prevenção de práticas discriminatórias 

Dimensão: Prevenção da Prática de Assédio no Trabalho  

Objetivo Medidas Indicadores Meta 

Prevenir e 
combater o 
assédio no 
trabalho Prevenir e 
combater a prática 
de outras ofensas 
à integridade física 
ou moral, 
liberdade, honra 
ou dignidade do 
trabalhador ou da 
trabalhadora 

Elaboração e adoção de 
código de conduta 

Código de Conduta aprovado Aprovar Código de 
Conduta até ao final de 
2021 
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Monitorização da Execução do Plano para a Igualdade 

A Comissão para a Igualdade será responsável por acompanhar e monitorizar a execução do Plano de Igualdade, 
informando semestralmente o Conselho de Administração sobre o progresso e desvios,  e propondo eventuais 
novas medidas, no caso de serem identificados constrangimentos na execução do Plano. 

 

 

Conclusão 

O presente Plano inicia em termos formais um processo de compromisso com o grande tema das Igualdade de 

Género e a Conciliação da Vida Profissional com a Vida Pessoal tendo, no que respeita à sua abrangência e 

profundidade de intervenção, ficado aquém das intenções inicias da organização devido ao esforço de resposta 

do CHBV ao grande número de doentes com a Covid-19 no quadro da 2.ª/3.ª vaga da pandemia. 

Contudo, o Conselho de Administração que iniciou funções na data de 6 de abril, não quis deixar de iniciar este 

processo formalmente que, embora aquém do que desejava, seja demonstrativo do seu compromisso com estas 

matérias sociais. Espera, pois, no decurso dos anos seguintes poder vir a concretizar iniciativas e projetos de 

verdadeira melhoria no caminho da certificação do CHBV pela NP4542:2016. 

 


