
PLANO PARA A IGUALDADE
EMPRESA Simdouro - Saneamento do Grande Porto, S.A. IDENTIFICADOR P-2021/29

SETOR Setor empresarial do Estado DATA DE SUBIMISSÃO 15-09-2021

FAIXA ETÁRIA

15-24 anos 0 0

25-34 anos 0 10

35-44 anos 6 39

45-64 anos 3 22

>65 anos 0 0

HABILITAÇÕES 
LITERÁRIAS

Ensino básico 0 35

Ensino secundário 0 21

Ensino superior 9 15

RECURSOS 
HUMANOS

Orgãos de administração 0 0

Orgãos de fiscalização 1 2

Orgão sociais 2 3

Dirigentes Superiores de   1º grau 0 0

Dirigentes Superiores  de 2º nível 0 0

Direção Intermédia de 1º grau 0 1

Direção Intermédia de 2º grau 1 2

Pessoal Técnico Superior 8 11

Coordenação Técnica 0 0

Pessoal Assistente Técnico 0 21

Encarregado/a Geral Operacional 0 0

Encarregado/a Operacional 0 0

CARACTERIZAÇÃO
MULHERES HOMENSINDICADORES
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PLANO PARA A IGUALDADE
RECURSOS 
HUMANOS

Pessoal Assistente Operacional 0 36

Pessoal estagiário/a 0 0

VÍNCULO 
CONTRATUAL

Contrato de trabalho sem termo 5 66

Contrato de trabalho a prazo 0 0

Contrato de trabalho incerto 0 0

Contrato com vínculo de trabalho 
temporário 0 0

Outras situações( prestação de serviços) 4 5
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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

Contrariar a perpetuação de 
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, 
produtos e serviços

RHU+CEA Todos 0,00€

1 verificação 
anual do estado 

de 
implementação 
da metodologia

Estabelecer 
metodologia de 

Comunicação 
Inclusiva

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

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

RHU Todos 3.000,00€ N.º de iniciativas 3 iniciativas Dia das Engenheiras, 
OUTRAS

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

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

RHU+CEA Todos 0,00€

1 verificação 
anual do estado 

de 
implementação 
da metodologia

Estabelecer 
metodologia de 

Comunicação 
Inclusiva

MEDIDAS
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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 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

RHU+CEA Todos 1.000,0€ N.º de iniciativas 3 iniciativas
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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]

Grupo da conciliação Todos 1.000,00€ n.º campanhas 2 Campanhas
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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 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)

RHU Todos 0,00€

1 verificação 
anual do estado 

de 
implementação 

do 
procedimento

Estabelecer 
procedimento

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

RHU Todos 0,00€

1 verificação 
anual do estado 

de 
implementação 

do 
procedimento

Estabelecer 
procedimento

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

RHU+IDI Todos 0,00€
n.º de 

protocolos 
estabelecidos

Estabelecer 2 
protocolos
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PLANO PARA A IGUALDADE

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

RHU Todos 0,00€

1 verificação 
anual do estado 

de 
implementação 

do 
procedimento

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

Grupo da conciliação Todos 0,00€ n.º de ações 5 ações

Medida no âmbito da 
implementação da NP 

4552 - Conciliação 
entre a vida 

profissional, familiar e 
pessoal

Incentivar os pais 
(homens) a 

partilharem a licença 
parental inicial. 

Publicar notícias na 
intranet. Celebrar o 
Dia do Pai. Divulgar 

direitos de 
parentalidade.

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

Grupo da conciliação Todos 0,00€ n.º de ações 5 ações

Medida constante no 
projeto de 

implementação da NP 
4552
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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

Utilização de linguagem e 
imagem não discriminatórias 
e inclusivas em função do 
sexo na promoção e 
divulgação das políticas e 
práticas da empresa em 
matéria de conciliação entre a 
vida profissional, familiar e 
pessoal, dirigindo-a de forma 
igual aos trabalhadores e às 
trabalhadoras

Grupo da conciliação Todos 1.000,0€ n.º de 
comunicações

Estabelecer 
Plano de 

comunicação 
para a 

conciliação

Medida consta do 
projeto de 

implementação da NP 
4552

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 
proximidade (ex: lavandaria, 
catering/take away, pequenas 
reparações)

Clube recreativo todos 0,00€

N.º de 
trabalhadores/a 
s com acesso à 

informação

Disponibilizada 
informação a 

100% dos 
trabalhadores/as

Medida constante no 
projeto de 

implementação da NP 
4552

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.

RHU Todos 0,00€

1 verificação 
anual do estado 

de 
implementação 

do 
procedimento

Estabelecer 
procedimento
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PLANO PARA A IGUALDADE

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

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) 

Grupo da Conciliação Todos 0,00€

N.º de 
trabalhadores/a 
s com acesso à 

informação

Disponibilizada 
informação a 

100% dos 
trabalhadores/as

Medida constante no 
projeto de 

implementação da NP 
4552

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

Definição e implementação de 
medidas de apoio a 
trabalhadores e a 
trabalhadoras com 
responsabilidades específicas 
ao nível familiar (ex.: famílias 
monoparentais, familiares 
com deficiência, familiares 
com doença crónica, 
trabalhadores e trabalhadoras 
com netos/as de filhos/as 
adolescentes)

Grupo de conciliação Todos 10.000,00€

1 verificação 
anual do estado 

de 
implementação 

do programa

Estabelecer 
Programa de 

conciliação

Medida consta do 
projeto de 

implementação da NP 
4552
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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

Encorajamento aos 
trabalhadores homens a 
usufruir de horário flexível

Grupo da conciliação Todos 0,00€ n.º iniciativas 1 iniciativa

Medida consta do 
projeto de 

implementação da NP 
4552

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

RHU Todos 0,00€

1 verificação 
anual do estado 

de 
implementação 

do 
procedimento

Estabelecer 
procedimento
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