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SIGLAS E ACRÓNIMOS 

CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género  

CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

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

HGO – Hospital Garcia de Orta, EPE 

IMH – Igualdade entre Mulheres e Homens  

INE – Instituto Nacional de Estatística 

OIEC – Orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais 

SGQ – Serviço de Gestão da Qualidade 



 

PLANO PARA A IGUALDADE 2023 | Hospital Garcia de Orta, EPE 8 

ENQUADRAMENTO 

O Conselho da União Europeia, em 25 de Maio de 2011 estabeleceu o Pacto Europeu para a 

Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020) reconhecendo que a igualdade entre homens e 

mulheres é um valor fundamental da União Europeia e que as políticas em matéria de igualdade 

entre homens e mulheres são vitais para o crescimento económico, a prosperidade e a 

competitividade.  

Por outro lado a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 - Portugal 

+ Igual (ENIND), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 61/2018, de 21 de maio, 

está alinhada temporal e substantivamente com a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável, e apoiada em três Planos de Ação que definem objetivos estratégicos e específicos 

em matéria de não discriminação em razão do sexo e igualdade entre mulheres e homens (IMH), e 

de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e 

características sexuais (OIEC). Esta Estratégia visa atuar de forma consistente contra os estereóti-

pos de género, homofóbicos, bifóbicos, transfóbicos e interfóbicos, que originam e perpetuam as 

discriminações e as desigualdades, a fim de produzir mudanças estruturais duradouras que permi-

tam alcançar uma igualdade de facto. 

Neste sentido, todas as políticas devem ter em conta, de maneira sistemática, e em todo o seu 

processo de planeamento, definição, execução, acompanhamento e avaliação, as especificidades 

das condições, situações e necessidades das mulheres e dos homens, e as relações hierarquizadas 

subjacentes. Estas devem integrar a perspetiva do combate à discriminação em razão do sexo e da 

promoção da IMH, e do combate à discriminação em razão da OIEC em todas as fases. 

O artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa confere a tarefa fundamental ao Estado Por-

tuguês da promoção da igualdade entre homens e mulheres. Este pilar encontra-se inserido na Lei 

n.º 3/2020, de 31 de março, Grandes Opções do Plano para 2020-2023. O ponto 2 do artigo 3.º 

desta Lei, integra o compromisso na melhoria da qualidade dos serviços públicos e infraestruturas, 

e aposta na implementação generalizada de programas de bem-estar no trabalho. Este ponto pre-

tende que se promova a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, contribuindo para 

a melhoria do regime de licenças como instrumento de promoção da parentalidade, para melhores 

condições de trabalho e de acesso ao mesmo, melhor acesso a qualificações com investimento no 

sistema de educação e formação e na aprendizagem ao longo da vida, de entre outros. 

Em todos estes domínios, é preciso assegurar o cumprimento legal do princípio da igualdade e a 

sua aplicação efetiva, pondo em prática, sempre que necessário, modalidades de discriminação 

positiva, em nome da igualdade de oportunidades, de acordo com o preconizado no Código do 
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Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que na sua versão atual, consagra nos 

artigos 23.º a 32.º os direitos e deveres dos (as) trabalhadores (as) em matéria de identidade de 

género no âmbito do direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho.  

Nos termos do n.º 1, do artigo 7.º 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 ten-

dentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e ho-

mens, 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”. 

O mesmo diploma estabeleceu 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, tendo o Despacho Normativo n.º 18/2019, publicado no Diário da Re-

pública, 2.ª Série, n.º 117, de 21 de junho de 2019, determinado: 

i) os procedimentos para a realização das comunicações a que estão obrigadas as entidades 

do setor público empresarial e as empresas cotadas em bolsa;  

ii) os termos da articulação de competências entre a Comissão para a Cidadania e a Igual-

dade de Género (CIG), a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Co-

missão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE); e  

iii) a produção de um guião para efeito de elaboração dos planos para a igualdade anuais, 

nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto.  

Assim no âmbito do artigo 7.º da Lei 62/2017, de 1 de agosto, Planos para a Igualdade, e do Des-

pacho Normativo n.º 18/2019, de 21 de junho, o Hospital Garcia de Orta, EPE (HGO) desenvolveu 

o Plano para a Igualdade por forma a promover e garantir políticas e práticas que garantam os 

princípios de igualdade de oportunidades entre géneros, evitando toda e qualquer forma de discri-

minação.Caracterização do Hospital Garcia de Orta, EPE 

O HGO é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, com sede na Avenida Torrado da Silva, 2805-267 Almada. 

Atua com o CAE principal 86100 da Rev. 3 – Atividades dos estabelecimentos de saúde com inter-

namento e detém o capital estatutário de 140.780.000,00€. 

Iniciou a sua atividade em setembro de 1991, substituindo o antigo Hospital da Misericórdia de 

Almada/Hospital Distrital de Almada que, entretanto, deixara de conseguir dar resposta à crescente 

população da Península de Setúbal e que assegurava apenas cuidados hospitalares básicos.  
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O HGO transitou no ano 2003, do Sector Público Administrativo para o Sector Empresarial do Es-

tado, primeiramente como sociedade anónima e, posteriormente, em 2006, para entidade pública 

empresarial (EPE).  

O modelo organizativo que suporta a estrutura de funcionamento do HGO tem por base a respon-

sabilidade na gestão e a qualidade e eficiência na prestação de cuidados de saúde.  

MISSÃO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS 

O Hospital tem como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados e de excelência a 

todos os cidadãos, assente em práticas da qualidade e segurança, da promoção da saúde, da pre-

venção da doença e da continuidade de cuidados, dando cumprimento às políticas de saúde a nível 

nacional e regional, num contexto da humanização e de respeito pelos direitos das pessoas doen-

tes. 

Assegura a cada pessoa doente, os cuidados que correspondam às suas necessidades e expetati-

vas, de acordo com as melhores práticas de governação clínica, com uma eficiente utilização dos 

recursos.  

Incentiva um ambiente de trabalho alicerçado numa política de igualdade e não discriminação, onde 

cada pessoa colaboradora é valorizada e respeitada, de acordo com as boas práticas da conciliação 

entre a vida profissional, familiar e pessoal.  

Promove o desenvolvimento e capacitação das pessoas, através do ensino, da formação pré e pós-

graduada e da investigação científica. 

A visão do HGO é constituir-se como instituição de referência, consolidando as suas áreas de ex-

celência e a prestação de cuidados de qualidade e em ambiente organizado, assegurando a sus-

tentabilidade e a acessibilidade, bem como, a satisfação das pessoas doentes, das pessoas cola-

boradoras e outras partes interessadas.  

No desenvolvimento da sua atividade, o Hospital e os seus colaboradores regem-se pelos seguintes 

Valores: 

a) Cultura de prestação de serviço público; 

b) Colocação das pessoas doentes no centro do universo da prestação dos cuidados de 

saúde; 

c) Observância de padrões de ética no exercício da atividade hospitalar; 

d) Equidade no acesso e na prestação dos cuidados de saúde; 
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e) Promoção da organização; 

f) Cultura e promoção da qualidade;  

g) Promoção da igualdade e não discriminação; 

h) Promoção para conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; 

i) Conservação do património e proteção do meio ambiente; 

j) Eficiência na utilização dos recursos. 

O HGO pauta o desenvolvimento da sua atividade por um conjunto de princípios que se alinham 

com a sua visão e missão, promovendo uma prática quotidiana coerente com os seus valores, en-

quanto organismo da administração pública e do setor público empresarial, em matéria de ética 

profissional e ética pessoal (NP 4460-1 (2007) e a NP 4460-2 (2010): 

a) Prossecução do interesse público; 

b) Competência e responsabilidade; 

c) Profissionalismo e eficiência; 

d) Isenção e imparcialidade; 

e) Justiça; 

f) Igualdade e não discriminação; 

g) Transparência; 

h) Respeito e boa-fé; 

i) Colaboração e participação; 

j) Lealdade e integridade; 

k) Qualidade e boas práticas; 

l) Verdade e humanismo; 

m) Sustentabilidade ambiental;  

n) Responsabilidade social; 

o) Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

O HGO enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de opor-

tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-

ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA 

A área de influência direta do HGO é composta pela população dos concelhos de Almada e do 

Seixal. 

O HGO iniciou a sua atividade em 1991 e tinha como área de influência os concelhos de Almada, 

Seixal e Sesimbra, correspondendo a 295.941 habitantes. Entre os anos de 1991 e 2011 verificou-

se um acréscimo considerável de população: o concelho de Almada registou um crescimento de 

14,7%, o concelho do Seixal verificou um aumento populacional de 35,4% e o concelho de Sesimbra 

registou um crescimento de 81,7%, correspondendo, no total dos três concelhos, a mais 85.858 

residentes (+29%), em 10 anos. 

Em 2013, tendo em vista a distribuição mais equitativa da população pelas estruturas hospitalares, 

os Hospitais da Península de Setúbal viram as suas áreas de influência direta redefinidas e o HGO 

passou a servir a população residente nos concelhos de Almada e do Seixal, prestando assistência 

direta a 332.299 habitantes, a que acrescem os que resultam do estatuto de Hospital Central (na 

área da Neurocirurgia, por exemplo). 

Atualmente, estima-se que o Hospital dê resposta direta a cerca de 343.793 habitantes (dados pro-

visórios PORDATA, 2021, consultado em 7 de novembro de 2022), o que denota um aumento cons-

tante da população que serve.  

Gráfico 1. Evolução da população residente nos concelhos de Almada e Seixal 2001/2021 

 

Fonte de dados: Instituto Nacional de Estatística (INE) - Estimativas Anuais da População Residente; Fonte: PORDATA 

(consulta em 07/11/2022) 
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A população do concelho de Almada totaliza 177 268 habitantes, representando a população femi-

nina 53% (87 894) e a masculina 47% (78 631). O concelho do Seixal tem 166 525 habitantes, 

representando a população feminina 47% (83 224) e a masculina 53% (94 044). Em termos globais 

verifica-se que a população feminina representa 49,8% e a masculina 50,2%. 

Gráfico 2. Pirâmide Etária Almada/Seixal - 2011/2021 

 

Fonte de dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente; Fonte: PORDATA (consulta em 07/11/2022) 

A estrutura etária da população da área de influência do HGO em 2021 (face a 2011) revela uma 

tendência de envelhecimento dos residentes nos concelhos de Almada e do Seixal. 

Gráfico 3. Distribuição por grupo etário Almada/Seixal - 2021 

 

A percentagem de população com mais de 65 anos, nos dois concelhos passou, de 17,8% em 2011, 

para 23% em 2021, sendo o grupo etário mais significativo o que compreende as idades entre 25-
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CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL 

O HGO classifica-se como hospital central que presta cuidados de saúde diferenciados à população 

dos concelhos de Almada e Seixal, desenvolvendo ainda atividades de investigação e formação pré 

e pós-graduada de profissionais de saúde. 

O HGO desenvolve a sua atividade num conjunto vasto de valências, repartidas pelas linhas de 

atividade principais, conforme tabela seguinte: 

Tabela 1. Valências por linha de atividade 

Valência Internamento 
Cirurgia de 
Ambulatório 

Consulta ex-
terna 

Hospital de 
Dia 

Urgência 
Técnicas 
(MCDT) 

Anatomia Patológica        

Anestesiologia       

Angiologia e Cirurgia Vascular      

Berçário        

Cardiologia      

Cirurgia Geral        

Cirurgia Maxilo-Facial      

Cirurgia Pediátrica      

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética      

Cuidados Paliativos      

Dermato-Venereologia      

Doenças Infecciosas (Infecciologia)      

Endocrinologia e Nutrição       

Gastroenterologia      

Ginecologia      

Hematologia Clínica         

Imunohemoterapia      

Medicina da Dor      

Medicina do Trabalho         

Medicina Física e Reabilitação      

Medicina Interna        

Medicina Nuclear       

Nefrologia      

Neonatologia      

Neurocirurgia       

Neurologia      

Neurorradiologia      

Nutrição e Dietética        

Obstetrícia      

Oftalmologia      

Oncologia Médica        
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Valência Internamento 
Cirurgia de 
Ambulatório 

Consulta ex-
terna 

Hospital de 
Dia 

Urgência 
Técnicas 
(MCDT) 

Ortopedia      

Otorrinolaringologia      

Patologia Clínica      

Pediatria        

Pneumologia      

Procriação Medicamente Assistida      

Psicologia      

Psiquiatria      

Psiquiatria da Infância e Adolescência      

Radiologia      

Reumatologia      

Urologia      

Unidade de Hospitalização Domiciliária       

Unidade de Cuidados Intermédios (nível II)      

Unidade AVC      

Unidade de Coronários      

UCI Neonatologia (nível III)      

UCI Pediatria (nível III)      

UCI Polivalente (nível III)      

Meios Extra Hospitalares - VMER            

Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)      

Via Verde Coronária (com Card. de Intervenção)      

Via Verde Sépsis      
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Gráfico 4. Resumo dos principais indicadores de atividade, recursos humanos e financeiros 
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CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

No primeiro semestre de 2022, o número total de trabalhadores do HGO era 2.975, dos quais 2.384 

(80%) do género feminino e 591 (20%) do género masculino, evidenciando-se, assim, uma signifi-

cativa predominância do género feminino. 

Gráfico 5. Trabalhadores por Género – junho 2022 

 

Gráfico 6. Evolução do n.º de efetivos e n.º ETC 2020-2022 

 

Face a dezembro de 2021, regista-se em junho de 2022, uma redução do número de efetivos e 

correspondente nº de ETC, sendo, no entanto, superiores ao número registado em dezembro de 

2020.  
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Tabela 2. Distribuição e evolução dos efetivos por grupo profissional  

Grupo Profissional Masc Masc % Fem Fem % TOTAL 

Conselho de Administração 2 40,0% 3 60,0% 5 

Conselho Fiscal 2 66,7% 1 33,3% 3 

Assistente Operacional 107 15,7% 574 84,3% 681 

Assistente Técnico 36 14,2% 217 85,8% 253 

Pessoal de Enfermagem 141 13,9% 871 86,1% 1012 

Pessoal de Informática 8 88,9% 1 11,1% 9 

Pessoal Dirigente e AH 7 33,3% 14 66,7% 21 

Pessoal Docente 0 0,0% 1 100,0% 1 

Pessoal em formação pré carreira Médica 73 31,3% 160 68,7% 233 

Pessoal Médico 154 35,4% 281 64,6% 435 

Pessoal Farmacêutico 1 8,3% 11 91,7% 12 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 48 20,5% 186 79,5% 234 

Pessoal Técnico Superior de Saúde 1 33,3% 2 66,7% 3 

Técnicos Superiores 11 15,1% 62 84,9% 73 

TOTAL 591 20% 2384 80% 2975 

No que respeita à distribuição dos trabalhadores por grupo profissional, o grupo mais representativo 

é o do pessoal de enfermagem (1.012), correspondente a 86,1% mulheres, seguido do grupo dos 

assistentes operacionais (681), sendo 84,3% mulheres e do pessoal médico (435), com 64,6% mu-

lheres. Por outro lado, os grupos profissionais onde se verifica um maior número de efetivos do sexo 

masculino relativamente ao sexo feminino, são os grupos profissionais do pessoal de Informática 

com 88,9% e do Conselho Fiscal, com 66,7%. 

Tabela 3. Número de efetivos por tipo de vínculo – junho 2022  

Grupo Profissional Cedência 
Comissão de 

Serviço 
CIT C/ 
Termo 

CIT S/ 
Termo 

CTFP  Tempo In-
determinado 

CTFP Termo 
Resolutivo 

Mobilidade 
Interna 

TO-
TAL 

Conselho de Administração 0 3 0 1 1 0 0 5 

Conselho Fiscal 0 3 0 0 0 0 0 3 

Assistente Operacional 1 0 10 489 181 0 0 681 

Assistente Técnico 0 0 6 171 76 0 0 253 

Pessoal de Enfermagem 1 0 4 649 354 0 4 1012 

Pessoal de Informática 0 0 0 7 2 0 0 9 

Pessoal Dirigente e AH 6 5 0 3 7 0 0 21 

Pessoal Docente 0 0 0 1 0 0 0 1 

Pessoal em formação pré carreira 
Médica 

0 1 0 0 0 232 0 233 

Pessoal Médico 2 1 2 309 117 4 0 435 

Pessoal Farmacêutico 0 0 0 8 4 0 0 12 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e 
Terapêutica 

0 0 13 125 95 0 1 234 

Pessoal Técnico Superior de 
Saúde 

0 0 0 2 1 0 0 3 

Técnicos Superiores 3 2 3 57 8 0 0 73 

TOTAL 13 15 38 1822 846 236 5 2975 
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Relativamente à relação jurídica de emprego, constata-se que 61% dos profissionais detêm Con-

trato de Trabalho Sem Termo, seguido do 36% com Contrato de Trabalho em funções públicas e, 

dentro deste, 28% por tempo indeterminado e 8% com termo resolutivo. As restantes modalidades 

de vinculação representam 2% do total dos efetivos. 

Gráfico 7. Número de efetivos por faixa etária – junho 2022 

 

No que concerne à idade média dos profissionais, no período em análise, situa-se nos 43,4 anos. 

A maioria dos colaboradores situa-se nas faixas etárias abaixo dos 55 anos de idade, num total de 

2328 profissionais, que representam cerca de 78% do universo de efetivos. As faixas etárias mais 

representadas são 35-39 e 40-44, com 416 e 385 profissionais, respetivamente. 

Gráfico 8. Número de efetivos por faixa etária e por género  
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Da análise ao gráfico anterior, confirma-se que 51% dos efetivos têm entre 30 e 49 anos, sendo 

81% são mulheres (1231) e 19% homens (292) e que em todos os grupos etários a maioria são 

mulheres. 

Gráfico 9. Número de efetivos por género e antiguidade - 2022 

 

O gráfico supra evidencia que uma grande parte dos efetivos do hospital se concentra numa anti-

guidade entre 1 a 4 anos de serviço (719), onde se regista 82% de mulheres, seguido do grupo 

entre 15 e 19 anos com 399 profissionais, dos quais 327 são mulheres (82%). 

Tabela 4. Taxa de absentismo por grupo profissional  

Taxa de Absentismo por Grupo Profissional  DEZ 2020 DEZ 2021 JUN 2022 

Assistente Operacional 12,1% 12,3% 12,7% 

Assistente Técnico 9,2% 7,4% 8,2% 

Conselho de Administração 8,3% 0,4% 11,5% 

Conselho Fiscal 0,0% 0,0% 0,0% 

Outro Pessoal 51,0% 0,0% 0,0% 

Pessoal de Enfermagem 11,1% 11,6% 13,7% 

Pessoal de Informática 2,6% 4,6% 16,0% 

Pessoal Dirigente e AH 0,8% 1,3% 1,8% 

Pessoal Docente 0,0% 0,0% 0,0% 

Pessoal em formação pré carreira Médica 6,0% 7,2% 8,1% 

Pessoal Farmacêutico 8,8% 3,3% 11,5% 

Pessoal Médico 8,5% 8,7% 11,0% 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 8,6% 8,4% 8,7% 

Pessoal Técnico Superior de Saúde 7,9% 1,3% 4,2% 

Técnicos Superiores 7,4% 5,6% 8,1% 

TOTAL 10,0% 10,1% 11,6% 

No período em observação, a taxa de absentismo registou um ligeiro acréscimo face a anos anteri-

ores, fixando-se em 11,6%.  

0 100 200 300 400 500 600 700 800

 <1

1-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-45

Feminino Masculino



 

PLANO PARA A IGUALDADE 2023 | Hospital Garcia de Orta, EPE 21 

Constata-se que, entre janeiro e junho de 2022, os grupos profissionais onde se verificou maior taxa 

de absentismo foram: pessoal de informática (16%) por motivo de parentalidade, seguido do pes-

soal de enfermagem (13,7%) e dos assistentes operacionais (12,7%). Por outro lado, os grupos 

profissionais que apresentaram menores taxas de absentismo foram o pessoal dirigente e adminis-

tração hospitalar (1,8%) e os técnicos superiores de saúde (4,2%).  

Gráfico 10. Absentismo por tipo de ausência  
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Gestão de Recursos Humanos 

Nos termos do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013, de 31 de dezembro, o 

Plano Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação visa o reforço da promoção da igualdade 

de género em todas as áreas de governação, e inclui uma forte componente de transversalização da 

dimensão da igualdade de género na atividade de todos os ministérios, constituindo um importante 

meio para a coordenação intersectorial da política de igualdade de género e de não-discriminação em 

função do sexo e da orientação sexual. 

Dando cumprimento aquele desígnio, o HGO pugna pelo cumprimento da alínea h) do artigo 9.º e 

do n.º 2 do artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa e, enquanto entidade empregadora 

pública, promove uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso 

ao emprego, na progressão profissional e ao nível remuneratório, providenciando no sentido de 

evitar toda e qualquer forma de discriminação. 

Esta política é patente na taxa de feminilidade do HGO que corresponde a 80 % do total dos efeti-

vos. A representação do género feminino no Conselho de Administração é de 60% e no pessoal 

dirigente e Administração Hospitalar a taxa é de 67%. 

No âmbito da não discriminação, o HGO implementou as seguintes medidas: 

 Incrementar a utilização de linguagem inclusiva, não discriminatória, na documentação pro-

duzida; 

 Aplicar o princípio da igualdade de oportunidades na gestão de recursos humanos, nome-

adamente recrutamento, seleção e nomeação de cargos de chefia; 

 Atribuir as licenças de paternidade/maternidade sem discriminações e no estrito cumpri-

mento da lei. O regresso ao trabalho após o gozo da licença de parentalidade é facilitado 

e, se necessário, facultadas atividades de formação profissional; 

Durante o primeiro semestre de 2022, foram atribuídos, ao abrigo do disposto nos artigos 55.º e 

56.º do Código do Trabalho, 24 novos horários flexíveis, 6 horários de trabalho a tempo parcial, para 

trabalhadores com responsabilidades familiares, bem como 9 licenças especiais para assistência a 

filhos e 45 licenças parentais complementares, previstas, respetivamente, nos artigos 51.º e 53.º do 

mesmo Código. 
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Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, con-

forme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de feve-

reiro, e à elaboração do relatório a que se refere o n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 18/2014, de 7 de março 

O n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 março, determina que as empresas 

do sector empresarial do Estado promovam, de três em três anos, a elaboração de um relatório, a 

divulgar internamente e a disponibilizar no respetivo sítio na Internet, sobre as remunerações pagas 

a mulheres e homens tendo em vista o diagnóstico e a prevenção de diferenças injustificadas na-

quelas remunerações. 

No ano de 2019, foi elaborado e divulgado internamente, bem como no sítio na Internet do HGO, o 

Relatório das Remunerações por Género referente ao ano 2019, (disponível em 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/relatorio-sobre-remuneracoes-

por-genero-2019.pdf), dando assim cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 

18/2014, de 7 de março, que determina que as empresas do Sector Empresarial do Estado promo-

vam, de três em três anos, a elaboração de um relatório, a divulgar internamente e a disponibilizar 

no respetivo sítio na Internet, sobre as remunerações pagas a mulheres e homens tendo em vista 

o diagnóstico e a prevenção de diferenças injustificadas naquelas remunerações. 

A representatividade do género masculino é escassa na maioria dos grupos profissionais, não pela 

utilização de práticas discriminatórias, mas pela ausência de participação de profissionais do género 

masculino na maioria dos processos de recrutamento e seleção. 

Em termos remuneratórios, é aplicada a mesma tabela salarial a todos os profissionais do HGO, in-

dependentemente do género e da natureza do vínculo contratual – contrato de trabalho em funções 

públicas ou contrato de trabalho, pelo que, as diferenças salariais verificadas resultam da categoria 

profissional em que cada trabalhador está inserido, dentro do grupo profissional, da posição remune-

ratória, da progressão na carreira e do regime de trabalho, e não em função do género. 

No HGO, como nos restantes hospitais e no setor da saúde em geral, a taxa de feminilidade é 

bastante elevada, correspondendo a 80% do total dos efetivos.  

A representação do género feminino no Conselho de Administração é de 60% e no pessoal dirigente 

a taxa é de 67%. 

Esta taxa tem vindo progressivamente a subir, designadamente nas categorias com níveis de qua-

lificação mais elevadas. 

Salienta-se que nas remunerações reportadas se encontra refletida a adesão a mecanismos pre-

vistos na lei para conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar, designadamente 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/relatorio-sobre-remuneracoes-por-genero-2019.pdf
http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/relatorio-sobre-remuneracoes-por-genero-2019.pdf
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o trabalho a tempo parcial. Esta opção é feita principalmente pelas mulheres, o que conduz a impli-

cações em termos de remunerações totais, mas não em termos do valor/hora da remuneração. 

Neste contexto, verifica-se no HGO que a diferença salarial de género é menor entre as categorias 

com níveis de qualificação mais baixas, assumindo ainda, em termos médios, um valor expressivo 

no pessoal dirigente.  

Tabela 5. Grupos Profissionais por Intervalo Remuneratório 

Grupo Profissional por intervalo remuneratório 
até 

1000 € 
1001 - 
1500 € 

1501 - 
2000 € 

2001 - 
3000 € 

3001 - 
4000 € 

mais de 
4000 € 

TOTAL 

Conselho de Administração 0 0 0 0 0 5 5 

Conselho Fiscal 3 0 0 0 0 0 3 

Assistente Operacional 681 0 0 0 0 0 681 

Assistente Técnico 224 29 0 0 0 0 253 

Pessoal de Enfermagem 6 710 251 27 10 8 1012 

Pessoal de Informática 0 5 1 3 0 0 9 

Pessoal Dirigente e AH 0 0 0 3 17 1 21 

Pessoal Docente 0 1 0 0 0 0 1 

Pessoal em formação pré carreira Médica 0 0 233 0 0 0 233 

Pessoal Médico 7 13 25 245 76 69 435 

Pessoal Farmacêutico 1 0 6 5 0 0 12 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 3 185 13 33 0 0 234 

Pessoal Técnico Superior de Saúde 0 0 1 2 0 0 3 

Técnicos Superiores 1 42 20 9 1 0 73 

TOTAL 926 985 550 327 104 83 2975 

Na análise da tabela anterior, constata-se que 64% dos profissionais aufere até 1500€, destacando-

se no intervalo até 1000€, maioritariamente, profissionais das carreiras de Assistentes Operacionais 

e Assistentes Técnicos, sendo que no intervalo seguinte, entre 1001-1500€ parte significativa dos 

profissionais integram as carreiras de Enfermagem e Técnicos Superiores de Diagnóstico e Tera-

pêutica. 

Tabela 6. Género por Intervalo Remuneratório 

Grupo Profissional por intervalo remuneratório 
até 

1000 € 
1001 - 
1500 € 

1501 - 
2000 € 

2001 - 
3000 € 

3001 - 
4000 € 

mais de 
4000 € 

TOTAL 

Masculino 147 146 136 94 40 28 591 

Feminino 779 839 414 233 64 55 2384 

TOTAL 926 985 550 327 104 83 2975 

Na distribuição do género por intervalo, verifica-se uma tendência remuneratória crescente dos pro-

fissionais do sexo masculino, a partir do intervalo 1501-2000€. 

Efetivos Remuneração Média 
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Tabela 7. Grupos Profissionais – Remuneração Média 

 Efetivos Remuneração Média 

Grupo Profissional Masc Masc % Fem Fem % TOTAL Masc 
Diferença/ 

Média 
Fem 

Diferença/ 
Média 

TOTAL 

Conselho de Administração 2 40,00% 3 60,00% 5 6 202 € 413 € 5 513 € -276 € 5 789 € 

Conselho Fiscal 2 66,67% 1 33,33% 3 747 € -83 € 997 € 167 € 830 € 

Assistente Operacional 107 15,71% 574 84,29% 681 714 € 6 € 707 € -1 € 708 € 

Assistente Técnico 36 14,23% 217 85,77% 253 817 € 9 € 807 € -1 € 808 € 

Pessoal de Enfermagem 141 13,93% 871 86,07% 1012 1 505 € 46 € 1 451 € -8 € 1 459 € 

Pessoal de Informática 8 88,89% 1 11,11% 9 1 568 € -91 € 2 384 € 725 € 1 659 € 

Pessoal Dirigente e AH 7 33,33% 14 66,67% 21 3 729 € 174 € 3 469 € -87 € 3 556 € 

Pessoal Docente 0 0,00% 1 100,00% 1 0 € -1 389 € 1 389 € 0 € 1 389 € 

Pessoal em formação pré 
carreira Médica 

73 31,33% 160 68,67% 233 1 842 € 2 € 1 839 € -1 € 1 840 € 

Pessoal Médico 154 35,40% 281 64,60% 435 3 016 € 0 € 3 015 € 0 € 3 015 € 

Pessoal Técnico de 
Diagnóstico e Terapêutica 

48 20,51% 186 79,49% 234 1 459 € 10 € 1 446 € -3 € 1 449 € 

Pessoal Farmacêutico 1 8,33% 11 91,67% 12 1 632 € -283 € 1 940 € 26 € 1 915 € 

Pessoal Técnico Superior de 
Saúde 

1 33,33% 2 66,67% 3 1 771 € -287 € 2 202 € 144 € 2 058 € 

Técnicos Superiores 11 15,07% 62 84,93% 73 1 619 € 71 € 1 535 € -13 € 1 548 € 

TOTAL 591 20% 2384 80% 2975 1 795 € 280 €  1 446 €  69 €  1 515 €  

No que diz respeito à análise dos grupos profissionais e respetiva remuneração média, observa-se 

que a remuneração média se situa nos 1515€, correspondente a 1795€ a profissionais do sexo 

masculino e de 1446€ a profissionais do sexo feminino. 

Identificação das políticas de recursos humanos  

No âmbito do investimento na valorização profissional, HGO promove medidas de valorização dos 

seus colaboradores a vários níveis, nomeadamente através de: 

 Articulação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no âmbito de 

estágios profissionais; 

 Centro Garcia de Orta, estruturado em três áreas: formação (disponibilizando cursos de 

formação gratuita); ensino (estágios clínicos e profissionais) e investigação (apoio e incen-

tivo aos colaboradores para desenvolverem investigação cientifica e publicação de artigos 

científicos); 

 Incentivo e apoio a realização de eventos científicos internos (jornadas, seminários, con-

gressos); 

 Apoio à frequência exterior de cursos formativos de interesse institucional visando a disse-

minação, posteriormente, dessas técnicas/práticas profissionais; 
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 Colaboração com outras instituições, disponibilizando os colaboradores em parcerias ins-

titucionais e disseminando as boas práticas do HGO; 

 Envio de correio eletrónico de felicitação pelo aniversário dos colaboradores;  

 Felicitações pelo aniversário de trabalho no Hospital; 

 Atribuição dos Prémios: Garcia de Orta, Torrado da Silva, Manuel Meirinho, destinados a 

galardoar o melhor trabalho científico a ser apresentado por profissionais do Hospital, o 

artigo científico publicado em revista científica com fator de impacto e posicionamento – 

ranking – mais elevado na respetiva especialidade, e o Serviço com maior ratio de artigos 

publicados pelos seus profissionais (Nº publicações/Nº profissionais do Serviço – Equiva-

lência a tempo completo, em revistas indexadas, no ano anterior, respetivamente.  

Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal 

O tema da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal tem assumido uma particular 

importância a nível mundial. A nível nacional essa preocupação tem sido manifestada por progra-

mas e regulamentação específica, designadamente, através da incorporação de iniciativas legisla-

tivas laborais, onde se promove o desenvolvimento de soluções de flexibilização das condições e 

horários de trabalho, o incentivo para o exercício do direito a licença parental inicial e alargada por 

parte dos homens ou, a expansão da rede de cuidado de crianças e alargamento dos horários de 

funcionamento destas estruturas. 

A este respeito, será de referir a publicação da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Dis-

criminação (ENIND), que define medidas e metas para uma participação plena e igualitária de mu-

lheres e homens na esfera pública e privada. 

A criação do "3 em Linha - Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar " 

que teve como objetivo a promoção de um maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e fa-

miliar, 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. Neste âmbito de execução das medidas governamentais do 3 em Linha e do Aviso n.º 

03/SAMA 2020/2019 do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 

2020), ao qual o HGO se candidatou, foi obtida a aprovação para o Projeto "Cuidar do Bem-Estar 

das Nossas Pessoas", tornando-se necessária a implementação do Sistema de Gestão da Concili-

ação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal de acordo com os requisitos da NP 4552:2016, 

com vista à obtenção da certificação do mesmo. 
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No contexto do reconhecimento da importância e impacto da Conciliação entre a Vida Profissional, 

Familiar e Pessoal e do seu processo de certificação, o HGO tem planeado a implementação de um 

conjunto de medidas que lhe permitem não só conhecer melhor o contexto organizacional em ter-

mos de satisfação e bem-estar dos seus trabalhadores, mas também ao nível de boas práticas em 

igualdade de género e de oportunidades, nomeadamente:  

Promoção de estilos de vida saudáveis, envolvimento e participação dos trabalhadores 

O contexto pandémico que temos vivenciado nos últimos tempos condicionou as diversas atividades 

relacionadas. Desde no último trimestre de 2021, que assistimos à retoma das atividades, visando 

a prevenção e controlo de doenças, designadamente com comemorações dos dias mundiais ou 

nacionais da Hipertensão, do Euromelanoma, da Criança, do Autismo, da Esquizofrenia, da Pertur-

bação Bipolar, da Segurança do Doente, da Voz, do AVC, do Dador de Sangue, entre outros. Têm 

sido realizadas várias exposições no átrio principal do hospital, dando especial enfoque às come-

morações dos “30 anos do HGO”.  

Segurança e Saúde no Trabalho 

O Serviço de Saúde Ocupacional tem desenvolvido um trabalho preponderante na área da segu-

rança e saúde no trabalho e bem-estar dos profissionais, incidindo nas áreas: Vigilância da saúde 

dos profissionais, visando a proteção e prevenção da doença profissional, com realização periódica 

de diversas consultas médicas e de enfermagem (Prevenção e controlo de infeção dos profissionais, 

rastreios de tuberculose pulmonar, promoção da saúde em parceria com outros serviços: consultas 

Tabagismo, Consultas de Psicologia do Trabalho, Consultas de Dietética, encaminhamento para 

consultas de Dermatologia, vigilância e acompanhamento dos acidentes de trabalho). Este Serviço 

é ainda responsável pela imunização dos profissionais com programas de vacinação (COVID-19, 

Hepatite A e B, Gripe sazonal, HPV, Pneumocócica, sarampo e tétano), como forma de minorar a 

exposição aos riscos e proporcionar maior segurança aos profissionais. 

Tem também sob a sua tutela a formação dos profissionais com realização de diversos cursos no 

âmbito da segurança e saúde dos profissionais: Acidentes de Trabalho; Riscos Biológicos e Aciden-

tes com Exposição a Sangue; Transporte Manual Cargas e Lesões Músculo-Esqueléticas; Ergono-

mia no Trabalho com Ecrãs Visualização; Exposição a Radiações ionizantes, Exposição ao Ruído, 

Riscos Químicos, Prevenção de Riscos Profissionais. 
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Envolvimento e participação dos trabalhadores 

Comunicação 

Temos canais de comunicação efetivos e próximos dos profissionais, dos doentes e dos familiares 

através do novo Portal de Internet do HGO, da intranet e da Corporate TV (com informações aos 

doentes/profissionais e conteúdos de educação em saúde). 

Trabalho em Equipa 

Pela avaliação da Cultura de Segurança do Doente, verificou-se necessidade de desenvolver com-

petências dos profissionais nas áreas de liderança e trabalho em equipa, comunicação inclusive em 

gestão de crise. Foi desenvolvido Programa de Formação nas áreas acima identificadas envolvendo 

os profissionais, os doentes e família. Desde 2017 que os profissionais realizam formação nestas 

áreas.  

Investigação 

De uma forma congregada, decorreram 70 ensaios clínicos e/ ou estudos observacionais financia-

dos pelas empresas farmacêuticas e promovidos por sociedades científicas, dos quais 32 foram 

iniciados em 2021.  

Foram realizados 22, Ensaios Clínicos, 10 Estudos Observacionais, 50 Trabalhos de Investigação 

da Iniciativa do Investigador do HGO, 26 Trabalhos de Investigação da Iniciativa de Investigadores 

Externos, 21 Trabalhos Académicos, 276 Artigos publicados em revistas científicas e 12 Capítulos 

em livros.  

À data de 2 de dezembro de 2022, foram submetidos 91 trabalhos de investigação; 19 ensaios 

clínicos e estudos observacionais com apoio da industria. 

Os Serviços do HGO onde se realizaram os trabalhos de investigação foram os seguintes: Anatomia 

Patológica; Anestesiologia; Bloco de Partos; Bloco Operatório; Cardiologia; Centro de Desenvolvi-

mento da Criança; CIRMA; Cirurgia Geral, Cirurgia - Unidade de Senologia, Dermatologia; Endocri-

nologia; Farmácia; Gastroenterologia; Ginecologia / Obstetrícia; Hemato Oncologia; Infeciologia; 

Medicina Interna; Medicina Intensiva; MFR; Neurocirurgia; Nefrologia; Neonatologia; Neurologia; 

Oftalmologia; ORL; Ortopedia; Patologia Clinica; Pediatria; Pneumologia; Psiquiatria; Pedopsiquia-

tria; Psicologia; Radiologia; Reumatologia; Saúde Ocupacional; Serviço Social; Unidade de Hospi-

talização Domiciliária; Urgência; Centro de Medicina da Dor; Consulta de Nutrição Artificial; e, Con-

sulta de Obstetrícia. 

À data de 2 de dezembro de 2022, temos publicados 269 artigos e 4 capítulos com afiliação ao HGO  
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Formação 

Para o ano de 2021, no que concerne à atividade formativa, foram planeadas 239 ações de Forma-

ção em sala e realizadas 174, que envolveram 2954 formandos, 34 dos quais externos ao hospital, 

numa carga horaria total de 1377 horas e um volume total de 20664,5 horas.  

Das ações de formação planeadas 65 ações foram anuladas devido à situação vivida no País pro-

vocada pela Pandemia SARSCoV2, obrigando à interrupção das atividades Formativas e à falta de 

inscrição dos profissionais nas ações de formação, bem como sua desistência. 

No que diz respeito à formação em formato E learning, foram criados mais 4 cursos aos 4 que já 

existiam. Em 2021, estas formações foram realizadas por 2071 profissionais, dos quais 297 em 

Acidentes de Trabalho, 317 em Ergonomia e Trabalho com Computadores, 197 em Exposição Pro-

fissional a Radiações Ionizantes, 393 em Gestão de resíduos, 245 em Precauções Básicas em 

Controlo de Infeção, 280 em Risco Biológico, 342 em Segurança Contra Incêndios/Plano de Segu-

rança do HGO, com um total de 3853,5 horas de formação. 

Foram, ainda, realizadas 75 ações de formação (em sala) no âmbito do Programa de Integração de 

Novos Profissionais inseridas no Programa de Integração, em que estiveram envolvidos 662 profis-

sionais com uma carga horaria total de 392 horas e um volume total de 3187,5 horas. Em Formação 

E learning foram realizadas 280 ações em Risco Biológico e 297 em Acidentes de trabalho num 

total de 577, correspondendo ao plano de integração 111 em risco Biológico e 124 em Acidentes 

de Trabalho, com um volume total de horas de 352,5. Ingressaram no hospital, durante o ano 2021, 

256 profissionais dos quais 200 realizaram pelo menos uma das formações presenciais mandatórias 

do Programa de Integração e 56 Profissionais não realizaram nenhum dos cursos que incluem o 

Programa de Integração. 

Devido ao ataque informático de que fomos alvo no inico do ano de 2022, ainda não conseguimos 

ter a submissão de todos os dados relativos à Formação. À data de 2 de dezembro de 2022, pode-

mos mencionar que foram realizadas 91 ações de formação em que estiveram envolvidos 2200 

profissionais. 

Ensino 

O Hospital manteve ao longo deste ano um grande número de pedidos de estágio em todas as 

áreas profissionais da saúde, em que se destaca o sector de enfermagem. Recebemos 590 pedidos 

de estágios curriculares de enfermagem, tendo-se concretizado, 327.  

Da Faculdade de Medicina de Lisboa em 2021 recebemos 38 Alunos. Recebemos ainda alunos de 

Medicina do programa ERAMUS 28 alunos de Enfermagem e de Medicina e ainda do Mestrado 

Integrado em Medicina da Universidade de Algarve em diversos serviços. 



 

PLANO PARA A IGUALDADE 2023 | Hospital Garcia de Orta, EPE 30 

Devido ao ataque informático de que fomos alvo no inico do ano de 2022, ainda não conseguimos 

ter a submissão de todos os dados relativos ao Ensino.  

 

Sistemas de Informação e Comunicação 

O Sistema de Notificação Informatizado (HER+, Health, Event Risk Management) não punitivo, per-

mite aos profissionais a notificação dos incidentes. Instalado desde 2015 tem sofrido uma forte evo-

lução na sua adesão.  

Ao nível dos sistemas de informação o HGO continua a apostar no desenvolvimento das Tecnolo-

gias da Informação e Comunicação, integrando a sua interoperabilidade sempre que possível numa 

ótica de melhoria e migração de informação de uns sistemas para outros.  
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PLANO DE ATIVIDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

PARA A IGUALDADE NO HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO PARA A IGUALDADE 

A responsabilidade da verificação interna da execução do Plano para a Igualdade, cabe à Comissão 

para Promoção da Igualdade e Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal. Esta tem por 

incumbência coordenar as ações necessárias à divulgação e implementação e monitorização do 

plano; informar periodicamente o Conselho de Administração sobre este desígnio; proceder à atuali-

zação do Plano para a Igualdade anualmente, para que o mesmo possa aprovado pelo Conselho de 

Administração e ser enviado através da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública 

(iAP) à CIG e para a CITE até ao dia 15 de setembro do ano anterior a que diz respeito. 

DIMENSÕES DE INTERVENÇÃO 

Para a implementação, monitorização e preparação da instituição para dar cumprimento às reco-

mendações da CITE relativas ao Plano para a Igualdade (PI), o HGO desenvolveu um plano de 

atividades com um conjunto de objetivos e medidas a implementar, para o seu cumprimento. Este 

plano contempla ainda, para além das áreas de intervenção previstas para a sua elaboração (Igual-

dade no acesso ao emprego; Igualdade nas condições de trabalho; Igualdade remuneratória; Pro-

teção na parentalidade; Conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal), uma 

área de diagnóstico de situação que permite ao HGO planear e realizar faseadamente um conjunto 

de intervenções. 

Em 2022, surgiu um novo reporte designado por Índice Igualdade entre Mulheres e Homens nas 

Empresas (I.IMH), que pretende fomentar as práticas promotoras da igualdade entre mulheres e 

homens nas empresas. Para que estas possam ser potenciadas, a empresa pode realizar um diag-

nóstico mais exaustivo e, na sequência do mesmo, elaborar um Plano para a Igualdade entre Mu-

lheres e Homens. 

O Índice parte da aplicação de um questionário que abrange cinco dimensões centrais das políticas 

e práticas internas das empresas, designadamente:  

A. Compromisso da empresa com a Igualdade entre Mulheres e Homens.  

B. Recursos humanos (Caracterização do pessoal ao serviço; estrutura hierárquica e de qualifica-

ção; e remunerações).  
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C. Articulação entre a vida profissional, familiar e pessoal.  

D. Respeito pela dignidade e integridade das pessoas trabalhadoras.  

E. Diálogo, comunicação e relações externas. 

Após submissão do índice foi atribuída ao HGO, automaticamente, a pontuação de 65 de 100, con-

forme anexo I. 

Índice Igualdade entre Mulheres e Homens nas Empresas (I.IMH), submetido na plataforma 

da CITE em 2022.11.15, em Anexo. 

Plano de Atividades – Plano para a Igualdade do HGO, submetido na plataforma da CITE em 

2022.11.15, em Anexo. 
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ANEXOS 

ANEXO I – ÍNDICE IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS NAS 

EMPRESAS (I.IMH) 

ANEXO II – PLANO PARA A IGUALDADE 
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ANEXO I 

ÍNDICE IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS NAS 

EMPRESAS (I.IMH) 



ÍNDICE IGUALDADE ENTRE MULHERES E  
HOMENS NAS EMPRESAS (I.IMH)

A. COMPROMISSO DA ORGANIZAÇÃO COM A IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS

EMPRESA Hospital Garcia de Orta,EPE IDENTIFICADOR I-2022/31

SETOR Setor empresarial do Estado DATA DE SUBMISSÃO 15/11/2022 00:00:00

NÚMERO DE MULHERES E DE HOMENS QUE TRABALHAM NA EMPRESA (INFORMAÇÃO PRESTADA NO ÚLTIMO RELATÓRIO ÚNICO/QUADROS DE PESSOAL)
A) COM CONTRATOS PERMANENTES (SEM TERMO) M 2528 H 639
B) NÚMERO DE MULHERES E DE HOMENS DIRETAMENTE CONTRATADAS/OS PELA EMPRESA COM VÍNCULOS LABORAIS NÃO PERMANENTES E/OU 
COLOCADAS/OS POR EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO M 96 H 42

C) SE A NATUREZA DA ATIVIDADE A PRESTAR FOR INCOMPATÍVEL COM A EXISTÊNCIA DE UM VÍNCULO LABORAL DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA, 
INDIQUE O NÚMERO DE MULHERES E HOMENS NESSA SITUAÇÃO M 0 H 0

B. RECURSOS HUMANOS

B.1. CARACTERIZAÇÃO DO PESSOAL AO SERVIÇO

65
de 100

A empresa tem algumas práticas promotoras da igualdade entre mulheres e homens na empresa, mas há margem para melhorias. Para que estas 
possam ser potenciadas, a empresa pode realizar um diagnóstico mais exaustivo e, na sequência do mesmo, elaborar um Plano para a Igualdade entre 
Mulheres e Homens. Os instrumentos de apoio podem ser consultados aqui: Consulta de guiões de diagnóstico e guias de apoio para a elaboração de 
planos para a igualdade entre mulheres e homens.

EXISTE UM PLANO PARA A IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS? Sim
VERIFICA-SE UMA REFERÊNCIA EXPLÍCITA À IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS NOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS DA ORGANIZAÇÃO? Sim
HÁ VERBAS AFETAS A MEDIDAS E AÇÕES INTERNAS NO ÂMBITO DA IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS? Sim
EM TODOS OS INSTRUMENTOS DA EMPRESA, DESIGNADAMENTE NOS DIAGNÓSTICOS E RELATÓRIOS, A EMPRESA TRATA E APRESENTA DE FORMA SISTEMÁTICA 
OS DADOS DESAGREGADOS POR SEXO? Sim

A EMPRESA INTEGRA, NOS PLANOS DE FORMAÇÃO, ALGUM MÓDULO RELACIONADO COM A TEMÁTICA DA IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS, 
NOMEADAMENTE SOBRE: ESTEREÓTIPOS DE GÉNERO; LINGUAGEM INCLUSIVA; PROTEÇÃO NA PARENTALIDADE; CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL, 
FAMILIAR E PESSOAL; ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO TRABALHO?

Sim
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ÍNDICE IGUALDADE ENTRE MULHERES E  
HOMENS NAS EMPRESAS (I.IMH)

NÚMERO DE MULHERES E DE HOMENS COM O NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO “QUADROS SUPERIORES” M 13 H 7
NÚMERO DE MULHERES E DE HOMENS COM O NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO “PROFISSIONAIS QUALIFICADOS/AS”: M 1945 H 532
NÚMERO DE MULHERES E DE HOMENS EM CARGOS EXECUTIVOS DE DIREÇÃO DE TOPO: M 3 H 2
A EMPRESA ESTÁ A SER OBJETO DE CUMPRIMENTO DO REGIME DE REPRESENTAÇÃO EQUILIBRADA ENTRE MULHERES E HOMENS NOS ÓRGÃOS 
DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N.º 62/2017? Sim

NÚMERO DE MULHERES E DE HOMENS EM CARGOS DE CHEFIA DE NÍVEL INTERMÉDIO (DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO REPORTADA NO 
ÚLTIMO RELATÓRIO ÚNICO/QUADROS DE PESSOAL) M 10 H 5

B.2. ESTRUTURA HIERÁRQUICA E DE QUALIFICAÇÃO

GANHO MÉDIO MENSAL DE MULHERES E DE HOMENS NA CATEGORIA “QUADROS SUPERIORES” (INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O ÚLTIMO 
RELATÓRIO ÚNICO/QUADROS DE PESSOAL) M 3000,85 H 3203,14

NÚMERO TOTAL DE MULHERES E HOMENS QUE RECEBERAM PRÉMIOS POR ASSIDUIDADE (INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O ÚLTIMO RELATÓRIO 
ÚNICO SUBMETIDO) M 0 H 0

NÚMERO TOTAL DE HOMENS E DE MULHERES QUE RECEBERAM BÓNUS/PRÉMIOS POR DESEMPENHO (INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O 
ÚLTIMO RELATÓRIO ÚNICO SUBMETIDO) M 0 H 0

ESTÃO IMPLEMENTADOS PROCEDIMENTOS DE MONITORIZAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DAS MULHERES E DOS HOMENS DE FORMA A GARANTIR 
QUE NÃO EXISTEM DISPARIDADES INJUSTIFICADAS? Não

B.3. RENUMERAÇÕES

PERCENTAGEM DE HOMENS TRABALHADORES QUE FORAM PAIS NO ÚLTIMO ANO CIVIL E GOZARAM LICENÇAS PARENTAIS DE USO EXCLUSIVO DO PAI 78,05%
PERCENTAGEM DE HOMENS TRABALHADORES QUE FORAM PAIS NO ÚLTIMO ANO CIVIL E GOZARAM A LICENÇA PARENTAL INICIAL PARTILHADA 7,32%
NÚMERO MÉDIO DE DIAS DE LICENÇAS PARENTAIS GOZADO PELOS HOMENS TRABALHADORES QUE FORAM PAIS NO ÚLTIMO ANO CIVIL 43
EXISTEM MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA INCENTIVAR O ENVOLVIMENTO DOS HOMENS NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS À FAMÍLIA? Sim
EXISTEM MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A ARTICULAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL QUE VÃO ALÉM DO DISPOSTO NA LEI E/OU NOS 
INSTRUMENTOS DE REGULAMENTAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO? Não

C. ARTICULAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL

B. RECURSOS HUMANOS
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ÍNDICE IGUALDADE ENTRE MULHERES E  
HOMENS NAS EMPRESAS (I.IMH)

D. RESPEITO PELA DIGNIDADE E INTEGRIDADE DAS PESSOAS TRABALHADORAS

EXISTEM 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, ARTICULAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL, E 
PROTEÇÃO NA PARENTALIDADE?

Sim

EM GERAL, É UTILIZADA UMA LINGUAGEM (VERBAL E NÃO VERBAL) INCLUSIVA E NÃO SEXISTA? Sim
EXISTEM ATUALMENTE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADES PÚBLICAS E/OU ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE PROSSEGUEM O OBJETIVO DE 
PROMOVER A IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS? Sim

E. DIÁLOGO, COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

EXISTEM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS FORMALIZADOS E DIVULGADOS INTERNAMENTE PARA APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DE QUEIXAS EM CASO DE 
DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DO SEXO? Sim

A EMPRESA ADOTOU UM CÓDIGO DE BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO DE COMBATE AO ASSÉDIO NO TRABALHO? Sim
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ANEXO II 

PLANO PARA A IGUALDADE 



PLANO PARA A IGUALDADE
EMPRESA Hospital Garcia de Orta,EPE IDENTIFICADOR P-2022/36

SETOR Setor empresarial do Estado DATA DE SUBIMISSÃO 11-11-2022

FAIXA ETÁRIA

15-24 anos 116 20

25-34 anos 630 165

35-44 anos 665 168

45-64 anos 1068 259

>65 anos 49 27

HABILITAÇÕES 
LITERÁRIAS

Ensino básico 412 79

Ensino secundário 353 66

Ensino superior 1763 494

RECURSOS 
HUMANOS

Orgãos de administração 3 2

Orgãos de fiscalização 1 2

Orgão sociais 0 0

Dirigentes Superiores de   1º grau 0 0

Dirigentes Superiores  de 2º nível 0 0

Direção Intermédia de 1º grau 10 5

Direção Intermédia de 2º grau 0 0

Pessoal Técnico Superior 1714 486

Coordenação Técnica 7 1

Pessoal Assistente Técnico 210 36

Encarregado/a Geral Operacional 0 1

Encarregado/a Operacional 0 4

CARACTERIZAÇÃO
MULHERES HOMENSINDICADORES
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RECURSOS 
HUMANOS

Pessoal Assistente Operacional 583 102

Pessoal estagiário/a 0 0

VÍNCULO 
CONTRATUAL

Contrato de trabalho sem termo 2188 506

Contrato de trabalho a prazo 77 12

Contrato de trabalho incerto 167 79

Contrato com vínculo de trabalho 
temporário 0 0

Outras situações( prestação de serviços) 96 42
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PLANO PARA A IGUALDADE

DIMENSÃO: Estratégia, missão e valores da empresa

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Promover e consolidar relações 
externas no âmbito da promoção 
da igualdade entre mulheres e 
homens 

Criação e implementação de 
procedimento para verificar, 
na relação estabelecida (ou a 
estabelecer) com partes 
interessadas, 
entidades/empresas 
parceiras, subcontratadas ou 
fornecedoras, se as mesmas 
respeitam o princípio da 
igualdade e não discriminação 
entre mulheres e homens

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Conselho de 
Administração e 

Serviços de Apoio 
Técnico ao Conselho de 

Administração

Não envolver 
custos específicos

Criação de 
procedimento 

interno, até 
31/12/2023, a 

divulgar na 
Intranet e canais 

internos do 
HGO.  

Monitorização 
da sua 

implementação 
durante o ano 

de 2024.

31/12/2023

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

Realização de reuniões com os 
trabalhadores e as 
trabalhadoras ou suas 
estruturas representativas 
para abordar questões 
relativas à igualdade entre 
mulheres e homens, à 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal, e à proteção na 
parentalidade

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Conselho de 
Administração

Não envolver 
custos específicos

Ações de 
sensibilização 

sobre a matéria 
e divulgação de 

materiais 
informativos no 
sítio eletrónico 

do HGO, na 
Intranet, por 

correio 
eletrónico, e 

com afixação em 
locais internos 
de reconhecida 

visibilidade (Piso 
2).

31/12/2023
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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

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Conselho de 
Administração e todos 

os serviços do HGO.

Não envolve 
custos específicos

Ações de 
sensibilização 

sobre a 
promoção da 

igualdade entre 
homens e 

mulheres, e 
divulgação de 

materiais 
informativos no 
sítio eletrónico 

do HGO, na 
Intranet, por 

correio 
eletrónico, e 

com afixação em 
locais internos 
de reconhecida 

visibilidade (Piso 
2).

31/12/2023

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 da empresa, 
na intranet, por correio 
eletrónico, e com afixação em 
locais internos de reconhecida 
visibilidade

Conselho de 
Administração

Serviços de Apoio 
Técnico ao Conselho de 

Administração

Não envolve 
custos específicos

Divulgação 
efetuada no sítio 

eletrónico do 
HGO, na 

Intranet, por 
correio 

eletrónico, e 
com afixação em 

locais internos 
de reconhecida 

visibilidade (Piso 
2).

31/12/2023
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PLANO PARA A IGUALDADE

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

Divulgação de boas práticas 
de gestão no domínio da 
igualdade entre mulheres e 
homens, interna e 
externamente, no sítio 
eletrónico da empresa, na 
intranet, por correio 
eletrónico, e com afixação em 
locais internos de reconhecida 
visibilidade

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Conselho de 
Administração e 

Serviços de Apoio 
Técnico

Não envolve 
custos específicos

Divulgação 
efetuada no sítio 

eletrónico do 
HGO, na 

Intranet, por 
correio 

eletrónico, e 
com afixação em 

locais internos 
de reconhecida 

visibilidade (Piso 
2).

31/12/2023

Prevenção de práticas discriminatórias

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

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

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Conselho de 
Administração e 

Serviços de Apoio 
Técnico ao Conselho de 

Administração

Não envolve 
custos específicos

Criação de 
procedimento 

interno, até 
31/12/2023, e 
sua divulgação 
na Intranet, por 

correio 
eletrónico, e 

com afixação em 
locais internos 
de reconhecida 

visibilidade (Piso 
2).

31/12/2023
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PLANO PARA A IGUALDADE
DIMENSÃO: Igualdade no acesso ao emprego

SUBDIMENSÃO: Anúncios, seleção e recrutamento

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Promover a dessegregação sexual 
interna e um maior equilíbrio 
entre mulheres e homens na 
empresa

Lançamento de uma 
campanha de incentivo ao 
recrutamento de mulheres e 
homens para 
profissões/funções onde 
estejam sub-
representadas/os, a ser 
apresentada no sítio 
eletrónico da empresa, na 
intranet (se existente) e por 
correio eletrónico, durante o 
período em que decorre o 
processo de S&R [especificar o 
período]

Comissão para a 
promoção da 
igualdade e 

conciliação da vida 
profissional, familiar e 

pessoal

Conselho de 
Administração, Serviço 
de Gestão RH, Serviço 

de Gestão da 
Qualidade, Serviço de 
Saúde Ocupacional, 

Centro Garcia de Orta, 
Serviço de 

Humanização, 
Gabinete de 

Comunicação e 
Imagem.

Não envolve 
custos específicos

Divulgação 
efetuada na 
Intranet, por 

correio 
eletrónico.

31/12/2023

Contrariar barreiras estruturais à 
igualdade entre mulheres e 
homens - Contribuir para um 
maior equilíbrio entre mulheres e 
homens na empresa

Orientação às entidades 
externas especializadas em 
seleção e recrutamento no 
sentido de garantirem a 
representação mínima de 40% 
de cada um dos sexos entre as 
candidaturas apresentadas à 
empresa

Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos

Todos os serviços 
envolvidos em 
processos de 

recrutamento e 
seleção.

sem custos 
especificos 
envolvidos

Medir a 
percentagem de 

recursos 
humanos 

contratada em 
cada um dos 
processos de 

recrutamento e 
seleção. 

31/12/2023

A % de RH em cada 
um dos sexos não 

deverá ser inferior a 
40%. 

Processado por computador a 11-11-2022 à(s) 17:51:47 Página 7 de 24



PLANO PARA A IGUALDADE

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

Constituição das equipas de 
seleção com representação 
equilibrada de mulheres e 
homens

Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos

Serviços que 
solicitaram o 
recrutamento

Não envolve 
custos específicos

Sempre que 
possível 

assegurar a 
representativida
de equilibrada, 
em função da 

proporcionalida
de do sexo 

feminino e do 
sexo masculino 

no HGO.

31/12/2023
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PLANO PARA A IGUALDADE
DIMENSÃO: Formação inicial e contínua

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Promover a dessegregação sexual 
interna e um maior equilíbrio 
entre mulheres e homens na 
empresa

Lançamento de uma 
campanha de incentivo à 
participação de homens ou de 
mulheres em ações de 
formação dirigidas a 
profissões/funções em que 
um dos sexos esteja sub-
representado, no sítio 
eletrónico da empresa, na 
intranet (se existente), por 
correio eletrónico, e com 
afixação em locais internos de 
reconhecida visibilidade, 
durante o período em que 
decorrem as inscrições para a 
ação de formação [especificar 
o período]

Comissão para a 
promoção da 
igualdade e 

conciliação da vida 
profissional, familiar e 

pessoal

Conselho de 
Administração, Serviço 
de Gestão RH, Serviço 

de Gestão da 
Qualidade, Serviço de 
Saúde Ocupacional, 

Centro Garcia de Orta, 
Serviço de 

Humanização, 
Gabinete de 

Comunicação e 
Imagem.

Não envolve 
custos específicos

Divulgação 
efetuada na 
Intranet, por 

correio 
eletrónico.

31/12/2023
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PLANO PARA A IGUALDADE
Prevenção de práticas discriminatórias

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Promover a dessegregação sexual 
interna e um maior equilíbrio 
entre mulheres e homens na 
empresa

Implementação de 
procedimento interno para 
que, em ações de formação 
profissional dirigida a 
profissão exercida 
predominantemente por 
trabalhadores/as de um dos 
sexos, seja concedida, sempre 
que se justifique, preferência 
a trabalhadores/as do sexo 
com menor representação na 
respetiva profissão, bem 
como, sendo apropriado, a 
trabalhador/a com 
escolaridade reduzida, sem 
qualificação ou responsável 
por família monoparental ou 
no caso de licença parental ou 
adoção

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Conselho de 
Administração, Serviço 
de Gestão RH, Serviço 

de Gestão da 
Qualidade, Serviço de 
Saúde Ocupacional, 

Centro Garcia de Orta, 
Serviço de 

Humanização, 
Gabinete de 

Comunicação e 
Imagem.

Não envolve 
custos específicos

% trabalhadores 
e de 

trabalhadoras, 
do sexo com 

menor 
representação 

na profissão que 
frequentam as 

ações de 
formação, no 
ano de 2023.

31/12/2023

Esta medida já 
proposta em plano 
2021/2022, não foi 
possível concretizar 

devido
á pandemia  e ao 

ataque informático 
que inviabilizaram 
qualquer tipo de 

formação até outubro 
de 2022. 

ao no HGO
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PLANO PARA A IGUALDADE
DIMENSÃO: Igualdade nas condições de trabalho

SUBDIMENSÃO: Promoção / Progressão da carreira profissional

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Promover a igualdade entre 
mulheres e homens no 
desenvolvimento de carreiras - 
Promover a dessegregação sexual 
das profissões

Participação em eventos na 
comunidade escolar e 
formativa que visem 
promover o interesse das/os 
estudantes por uma área de 
estudos que permita 
oportunidades de carreira na 
empresa ou no seu sector de 
atividade, tendo em conta o 
objetivo da representação 
equilibrada de mulheres e 
homens nas diferentes 
profissões e nos diversos 
setores de atividade 
económica

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Todos os serviços no 
hospital

Não envolve 
custos específicos

A realização de 
pelo menos uma 

ação de de 
sensibilização 

com a 
comunidade 

escolar da 
região.

31/12/2024

Promover a igualdade entre 
mulheres no homens no domínio 
da progressão e desenvolvimento 
profissional

Definição e implementação de 
procedimento que permita 
alcançar uma participação 
equilibrada de mulheres e 
homens nos lugares de 
direção de primeira linha (ex.: 
Direções)

Conselho de 
Administração

Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos e 

Comissão para a 
Promoção da Igualdade 

e Conciliação entre a 
Vida profissional, 
familiar e Pessoal

Não envolve 
custos específicos

% participação 
mulheres e 
homens nos 
lugares de 
direção de 

primeira linha.

31/12/2023

Espera-se um maior 
equilíbrio de 

participação entre 
mulheres e homens 

nas direção de 1ª 
linha.  
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PLANO PARA A IGUALDADE

Promover a igualdade entre 
mulheres no homens no domínio 
da progressão e desenvolvimento 
profissional

Definição e implementação de 
procedimento que permita 
alcançar uma participação 
equilibrada de mulheres e 
homens em lugares de chefia 
de nível intermédio

Conselho de 
Administração

Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos e 

Comissão para a 
Promoção da Igualdade 

e Conciliação entre a 
Vida profissional, 
familiar e Pessoal

Não envolve 
custos específicos

% participação 
mulheres e 
homens em 

lugares de chefia 
de nível 

intermédio

31/12/2023

Espera-se um maior 
equilíbrio de 

participação entre 
mulheres e homens 
em lugares de chefia 
de nível intermédio

Incentivar a participação 
equilibrada das mulheres e dos 
homens nos lugares de decisão

Organização e 
disponibilização de sessões de 
apoio (formação, mentoria, 
coaching…) de modo a facilitar 
o regresso de trabalhadoras e 
trabalhadores que tenham 
interrompido a carreira por 
motivos familiares

Conselho de 
Administração

Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, 

Centro Garcia de Orta e 
Comissão para a 

Promoção da Igualdade 
e Conciliação entre a 

Vida profissional, 
familiar e Pessoal

Até 1000 €

% formandos 
que aderiram à 
formação neste 

âmbito

31/12/2023

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

Organização e realização de 
reuniões com os 
trabalhadores e trabalhadoras 
e/ou suas estruturas 
representativas para abordar 
questões relacionadas com a 
avaliação de desempenho e a 
política de progressão e 
desenvolvimento de carreiras 
(nomeação e participação de 
mulheres em lugares de 
decisão de topo e de direção e 
chefia)

Incentivar a 
participação dos 

trabalhadores e das 
trabalhadoras no 

domínio da promoção 
da igualdade entre 
mulheres e homens

Todos os serviços e 
profissionais do 

hospital

Não envolve 
custos específicos

Sessões 
formativas sobre 

o tema da 
promoção da 

igualdade entre 
homens e 

mulheres em 
lugares de 

decisão de topo 
e de direção e 

chefia.

31/12/2024
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PLANO PARA A IGUALDADE

Promover a igualdade entre 
mulheres e homens no 
desenvolvimento de carreiras - 
Promover a dessegregação sexual 
das profissões

Estabelecimento de parcerias 
e protocolos com associações 
de networking e entidades 
que apoiem a carreira 
profissional de pessoas do 
sexo sub-representado em 
lugares de topo, direção e 
chefia

NA NA NA NA NA

Promover a igualdade entre 
mulheres e homens no 
desenvolvimento de carreiras - 
Promover a dessegregação sexual 
das profissões

Estabelecimento de parcerias 
e protocolos com 
universidades e instituições 
similares de modo a facilitar a 
formação de pessoas do sexo 
sub-representado em áreas de 
gestão / liderança / 
tecnológicas (ou outras) que 
possam ser determinantes 
para a progressão profissional

Conselho de 
Administração e 

Centro Garcia de Orta 

Todos os serviços da 
instituição

Não envolve 
custos específicos

Nº Protocolos e 
parcerias 

estabelecidos
31/12/2024

Incentivar a participação 
equilibrada das mulheres e dos 
homens nos lugares de decisão

Criação e implementação  de 
procedimento no sentido de 
identificar pessoas do sexo 
sub-representado em lugares 
de topo, direção e chefia para 
que possam, futuramente, ter 
oportunidade de serem 
promovidas ou recrutadas 
para esses lugares

NA NA NA NA NA NA

Incentivar a participação 
equilibrada das mulheres e dos 
homens nos lugares de decisão

Criação e implementação de 
um sistema de planeamento 
de carreiras para o sexo sub-
representado em lugares de 
topo, direção e chefia

NA NA NA NA NA
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PLANO PARA A IGUALDADE
DIMENSÃO: Proteção na parentalidade

SUBDIMENSÃO: Dispensas, faltas

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Garantir o direito ao gozo das 
dispensas e faltas no âmbito da 
parentalidade pelos trabalhadores 
e pelas trabalhadoras - Incentivar 
os trabalhadores homens ao uso 
partilhado das dispensas e faltas 
no âmbito da parentalidade

Definição e concessão aos 
trabalhadores e às 
trabalhadoras de direitos a 
faltar ao trabalho para 
assistência a filho/a com 
duração superior à prevista na 
lei, sem perda de quaisquer 
direitos

NA NA NA NA NA

Garantir o direito ao gozo das 
dispensas e faltas no âmbito da 
parentalidade pelos trabalhadores 
e pelas trabalhadoras - Incentivar 
os trabalhadores homens ao uso 
partilhado das dispensas e faltas 
no âmbito da parentalidade

Definição e concessão aos 
trabalhadores e às 
trabalhadoras de direitos a 
faltar ao trabalho para 
assistência a neto/a com 
duração superior à prevista na 
lei, sem perda de quaisquer 
direitos

NA NA NA NA NA

Garantir o direito ao gozo das 
dispensas e faltas no âmbito da 
parentalidade pelos trabalhadores 
e pelas trabalhadoras - Incentivar 
os trabalhadores homens ao uso 
partilhado das dispensas e faltas 
no âmbito da parentalidade

Definição e concessão aos 
trabalhadores e às 
trabalhadoras de períodos de 
dispensa no domínio da 
parentalidade com duração 
superior à prevista na lei

NA NA NA NA NA
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PLANO PARA A IGUALDADE

Garantir o direito ao gozo das 
dispensas e faltas no âmbito da 
parentalidade pelos trabalhadores 
e pelas trabalhadoras - Incentivar 
os trabalhadores homens ao uso 
partilhado das dispensas e faltas 
no âmbito da parentalidade

Definição e implementação de 
incentivos aos trabalhadores 
homens para o uso partilhado 
das dispensas e faltas no 
âmbito da parentalidade.

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Todos os serviços do 
hospital

Não envolve 
custos específicos

Criação de 
brochura 

informativa para 
incentivar os 

trabalhadores 
homens ao uso 
partilhado das 

dispensas e 
faltas no âmbito 

da 
parentalidade, 

dentro dos 
limites da 
legislação 

vigente para a 
Administração 

Pública

20/11/2022

SUBDIMENSÃO: Licenças / Licenças partilhadas

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

Definição e concessão às 
trabalhadoras de licenças 
parentais com duração 
superior à prevista na lei

NA NA NA NA NA

Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

Definição e concessão aos 
trabalhadores e às 
trabalhadoras de licença para 
assistência a filho/a com 
duração superior à prevista na 
lei

NA NA NA NA NA
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PLANO PARA A IGUALDADE

Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

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

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Todos os serviços do 
hospital

Não envolve 
custos específicos

Criação de 
brochura 

informativa para 
incentivar os 

trabalhadores 
homens ao uso 
partilhado das 

dispensas e 
faltas no âmbito 

da 
parentalidade, 

dentro dos 
limites da 
legislação 

vigente para a 
Administração 

Pública

20/11/2022

Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

Definição e concessão às 
trabalhadoras de licenças por 
adoção com duração superior 
à prevista na lei

NA NA NA NA NA

Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

Definição e concessão aos 
trabalhadores homens que 
foram pais de benefícios 
monetários ou em espécie 
superiores aos previstos na lei

NA NA NA NA NA

Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

Definição e concessão aos 
trabalhadores homens de 
licenças parentais com 
duração superior à prevista na 
lei

NA NA NA NA NA
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PLANO PARA A IGUALDADE
Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

Definição e concessão aos 
trabalhadores homens de 
licenças por adoção com 
duração superior à prevista na 
lei

NA NA NA NA NA

Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

Definição e concessão aos 
trabalhadores e às 
trabalhadoras de licença para 
assistência a filho/a com 
deficiência ou doença crónica 
com duração superior à 
prevista na lei

NA NA NA NA NA

Garantir o direito ao gozo das 
licenças de parentalidade pelos 
trabalhadores e pelas 
trabalhadoras - Incentivar os 
trabalhadores homens ao uso 
partilhado da licença 

Definição e concessão às 
trabalhadoras que foram 
mães de benefícios 
monetários ou em espécie 
superiores aos previstos na lei

NA NA NA NA NA
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PLANO PARA A IGUALDADE
DIMENSÃO: Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

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

Disponibilização de 
equipamentos próprios, 
concessão de apoios 
financeiros ou celebração de 
protocolos com serviços de 
apoio para familiares com 
necessidades especiais, por 
motivos de incapacidade, 
deficiência ou outros de 
trabalhadoras e trabalhadores

Conselho de 
Administração

Serviço de Medicina 
Física e Reabilitação
Liga Amigos do HGO

Associação Clube HGO

Não envolve 
custos especificos

Nº de 
equipamentos 

disponibilizados 
pela UGPA aos 
profissionais.

31/12/2023

Processado por computador a 11-11-2022 à(s) 17:51:47 Página 18 de 24



PLANO PARA A IGUALDADE

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

Criação e implementação de 
procedimento no sentido de 
identificar pessoas do sexo 
sub-representado em lugares 
de topo, direção e chefia para 
que possam, futuramente, ter 
oportunidade de serem 
promovidas ou recrutadas 
para esses lugares.

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Conselho de 
Administração e 

Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos

Não envolve 
custos específicos

Criação de 
procedimento 

interno, até 
31/12/2024, 
assegurando 
sempre que 
possível a 

representativida
de equilibrada 
em função da 

proporcionalida
de do sexo 

masculino e do 
sexo feminino 

do HGO, o qual 
será divulgado 
na Intranet e 

canais internos 
do HGO.  

Monitorização 
da sua 

implementação 
durante o ano 

de 2025, através 
do número de 

profissionais do 
sexo sub 

representado 
em lugares de 
topo, direção e 

chefia 
abrangidas pela 

medida.

31/12/2024
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PLANO PARA A IGUALDADE
SUBDIMENSÃO: Faltas

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Garantir que o regime de faltas 
contempla as necessidades de 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras, em particular 
dos/as que têm responsabilidades 
familiares 

Definição e concessão a 
trabalhadores e trabalhadoras 
de períodos de ausência para 
assistência a membro do 
agregado familiar (cônjuge ou 
em união de facto, parente ou 
afim) superior ao previsto na 
lei, sem perda de quaisquer 
direitos

n/a n/a n/a n/a n/a

Garantir que o regime de faltas 
contempla as necessidades de 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal dos 
trabalhadores e das 
trabalhadoras, em particular 
dos/as que têm responsabilidades 
familiares 

Definição e concessão a 
trabalhadores e trabalhadoras 
de períodos de ausência para 
assistência a filho ou filha 
superiores ao previsto na lei, 
sem perda de quaisquer 
direitos

n/a n/a n/a n/a n/a
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PLANO PARA A IGUALDADE
SUBDIMENSÃO: Organização dos tempos de trabalho: horário flexível ou trabalho a tempo parcial

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Garantir que a organização dos 
tempos de trabalho contempla as 
necessidades de conciliação entre 
a vida profissional, familiar e 
pessoal dos trabalhadores e das 
trabalhadoras, em particular 
dos/as que têm responsabilidades 
familiares

Realização de ações de 
formação/orientação a chefias 
intermédias para, na 
concessão de horário flexível, 
terem presente o princípio da 
igualdade e não discriminação 
entre mulheres e homens

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Todas as chefias 
intermédias dos 
serviços do HGO

não envolve 
custos específicos

Nº de ações de 
formação sobre 
a promoção da 
igualdade entre 

homens e 
mulheres, 

integradas no 
Plano de 

Formação do 
HGO, do ano 

2023.

31/12/2023
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PLANO PARA A IGUALDADE

Garantir que a organização dos 
tempos de trabalho contempla as 
necessidades de conciliação entre 
a vida profissional, familiar e 
pessoal dos trabalhadores e das 
trabalhadoras, em particular 
dos/as que têm responsabilidades 
familiares

Encorajamento aos 
trabalhadores homens a 
usufruir de horário flexível

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Todos os serviços do 
HGO

Não envolve 
custos específicos

Criação de 
brochura 

informativa para 
incentivar os 

trabalhadores 
homens a 

usufruir de 
horário flexível, 

no âmbito da 
conciliação 
entre a vida 
profissional, 

familiar e 
pessoal.

Monitorizar o nº 
de homens que 
usufruíram de 
horário flexível 
durante o ano 

de 2023.

31/12/2023
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PLANO PARA A IGUALDADE
SUBDIMENSÃO: Teletrabalho

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Garantir que o regime de 
teletrabalho contempla as 
necessidades de conciliação entre 
a vida profissional, familiar e 
pessoal dos trabalhadores e das 
trabalhadoras, em particular 
dos/as que têm responsabilidades 
familiares

Aplicação, por iniciativa 
própria, do regime de 
teletrabalho a trabalhadores e 
trabalhadoras, como forma de 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal

Conselho de 
Administração

Todos os colaboradores 
e colaboradoras do 

hospital.

não envolve 
custos específicos

Nº de 
profissionais que 

usufruíram da 
medida, após 
divulgação da 

norma de 
procedimento 
para aplicação 
do regime de 

teletrabalho, aos 
trabalhadores/a
s, que permita a 

conciliação 
entre a vida 
profissional, 

familiar e 
pessoal.

31/12/2022
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PLANO PARA A IGUALDADE
DIMENSÃO: Prevenção da prática de assédio no trabalho

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

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

Conceção e lançamento de 
campanha de informação a 
todos/as os/as 
trabalhadores/as sobre os 
procedimentos a tomar para a 
comunicação de atos de 
ofensa à integridade física ou 
moral, liberdade, honra ou 
dignidade e de assédio moral 
e/ou sexual no trabalho, a ser 
apresentada no sítio 
eletrónico da empresa 
[especificar endereço do 
sítio], na intranet, por correio 
eletrónico, e com afixação em 
locais internos de reconhecida 
visibilidade

Comissão para a 
Promoção da 
Igualdade e 

Conciliação entre a 
Vida profissional, 
Familiar e Pessoal

Conselho de 
Administração, Serviço 
de Gestão RH, Serviço 

de Gestão da 
Qualidade, Serviço de 
Saúde Ocupacional, 

Centro Garcia de Orta, 
Serviços de 

Humanização, 
Gabinete de 

Comunicação e 
Imagem.

Não envolve 
custos específicos

Divulgação de 
campanha na 
Intranet do 

código de boa 
conduta e de 

conteúdos 
adequados para 
a prevenção e 
combate ao 

assédio moral e 
sexual a 

todos/as os/as 
trabalhadores/a

s.

31/12/2023
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