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Plano para a Igualdade 

2022 

 

1. Introdução 

O conceito de igualdade de género, que se traduz numa igualde de direitos, liberdades e 

oportunidades entre homens e mulheres, deve proporcionar a sua igual valorização, 

reconhecimento e participação tanto na vida pública como na privada. 

 

Com efeito, a igualdade de género é um direito que está consagrado no artigo 13.º da 

Constituição da República Portuguesa, sendo tido como um direito humano essencial 

para o desenvolvimento da sociedade e para a participação plena de homens e mulheres 

enquanto pessoas. 

 

A modificação dos valores da sociedade, a alteração dos papéis no seio da família, o 

acesso da mulher ao mercado de trabalho, a dificuldade em atrair e reter talento, entre 

outros factores, transformaram a igualdade de oportunidades e a conciliação da vida 

profissional com a vida pessoal numa necessidade, e num elemento estratégico, para a 

competitividade organizacional. 

 

A Tratolixo, porque dá primazia às pessoas, ao seu capital humano, desde há muito que 

se preocupa com a eliminação de todas as manifestações que possam existir de 

discriminação, comprometendo-se a trabalhar para a igualdade de oportunidades, para 

todos os seus trabalhadores, independentemente do seu género, nacionalidade, raça, 

religião e idade.  

 

De facto, a Empresa, considera que a prossecução de políticas activas de igualdade entre 

homens e mulheres é um dever que decorre da sua responsabilidade social. 

 

A dimensão da igualde de género, que deve ser tida em consideração em todos os 

aspectos do funcionamento da Tratolixo, vem reforçada quando diversos estudos 

comprovam que aliada à produtividade, e à criação de valor nas empresas, está a 

igualdade de género. 
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2. Enquadramento 

A Lei n.º 62/2017, de 1 de Agosto, referente ao 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, estabelece que as entidades do 

sector público empresarial “elaboram anualmente planos para a igualdade tendentes a 

alcançar uma efectiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e 

homens, promovendo a eliminação da discriminação em função do sexo e fomentando a 

conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, devendo publicá-los nos 

respectivos sítios na Internet”. 

 

O Plano de Igualdade da Tratolixo é, pois, elaborado considerando a importância do 

contributo das organizações para uma sociedade mais inclusiva e democrática, 

aplicando-se a todos os trabalhadores, homens e mulheres, pretendendo-se que todos 

sintam equidade de tratamento e igualdade na sua valorização enquanto pessoas e 

enquanto profissionais. 
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3. Objectivos 

Tendo presente a importância da Igualdade de Género, e como forma de demonstrar o 

compromisso da Tratolixo com este tema, apresenta-se o Plano para a Igualdade para 

2022, tendo-se como objectivo alcançar uma efectiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre mulheres e homens. 

 

O Plano da Tratolixo para 2022 abrange as cinco dimensões contempladas no Despacho 

Normativo n.º 18/2019 de 17 de junho, que servem de guia na prossecução dos objectivos 

a que a empresa se propõe, sendo estas: 

 

1. Igualdade no acesso ao emprego 

2. Igualdade nas condições de trabalho 

3. Igualdade remuneratória 

4. Protecção na parentalidade 

5. Conciliação da actividade profissional com a vida pessoal e familiar 

 

O plano abrange, ainda, as seguintes dimensões: 

 

6. Estratégia, missão e valores  

7. O combate à discriminação e ao assédio 

 

A observação destas dimensões pretende assegurar um ambiente de trabalho isento de 

práticas discriminatórias, no qual tanto mulheres como homens tenham, no decorrer da 

relação laboral, igualdade de oportunidades, proporcionando-se a desejável 

compatibilização do desempenho profissional com a vida pessoal. 
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4. Diagnóstico e Resultados  

Tendo em conta o exposto, fez-se o diagnóstico da situação actual da Tratolixo, no que à 

matéria de igualdade de género diz respeito, apresentando-se os gráficos que se seguem, 

referentes ao período 2020- 2021 (Setembro). 

 

 

Fig. 1 - Distribuição dos trabalhadores por género 2020-2021 
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Fig. 2 - Distribuição dos trabalhadores, homens e mulheres, por grupos de qualificação 

 

 

 

 

4.1 Análise dos dados apresentados 

Os gráficos apresentados evidenciam a existência de um grande desequilíbrio na 

percentagem homens/mulheres nos quadros da empresa, que se mantém constante no 

período em observação.  

Esse desequilíbrio, conforme se verifica na Fig.2, é devido, sobretudo, ao facto de as 

funções exercidas no grupo de qualificação “Outros”, onde se agregam três grupos de 

qualificação: pessoal administrativo; pessoal qualificado e pessoal auxiliar, e a que 

correspondem categorias profissionais como electricistas, mecânicos, motoristas de 

pesados, manobradores de máquinas e outras, serem exercidas, historicamente, por 

homens. De facto, tem-se verificado que nas candidaturas a estas funções é o sexo 

masculino que continua a prevalecer. Dá-se, no entanto, nota que muito recentemente, 

e, nomeadamente, no que diz respeito à função de motorista de pesados começam a 

surgir candidaturas de mulheres, contanto a Tratolixo, neste momento, com uma mulher 

a exercer esta função. 
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Nos grupos de qualificação “Cargos Dirigentes” e “Quadros Técnicos e Superiores”, a 

situação inverte-se, verificando-se percentagens superiores no número de mulheres a 

desenvolver funções nestes cargos: 60% mulheres vs 40% homens.  

 

Embora, cada vez mais, se reconheça que “as profissões não têm sexo”, existem, ainda, 

algumas, como as que integram o grupo de qualificação “Outros” que, maioritariamente, 

e tradicionalmente, são ocupadas por homens, facto que continua a estar fortemente 

relacionado com estereótipos de género que têm influenciado, ao longo do tempo, a 

existência de profissões consideradas masculinas e femininas, muito embora as mulheres 

tenham vindo a reclamar, cada vez mais, o seu lugar nas profissões consideradas como 

masculinas.  

Na base destas diferenças poderá, também, pesar, o facto de algumas destas funções 

serem desempenhadas em turnos rotativos, situação que poderá condicionar, ainda mais, 

o seu desempenho pelas mulheres, devido à necessidade de terem que assegurar 

determinadas responsabilidades familiares, que, tradicionalmente, ainda lhes estão 

atribuídas.  
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5. Plano de acções a desenvolver 

Dimensão Objectivos Medidas 
Área 

responsável 
Orçamento Indicadores   Meta 

Estratégia, missão 

e valores  

Assumir e divulgar, 

interna e externamente, o 

compromisso com a 

promoção da igualdade 

entre homens e mulheres 

e com o combate à 

discriminação e ao assédio 

Inclusão na Missão e 

Valores da Tratolixo do 

compromisso com a 

promoção da igualdade 

entre mulheres e homens 

GRH; SIG 

Não envolve 

custos 

específicos 

A Missão e Valores da 

empresa contemplam a 

inscrição do compromisso 

com a promoção da 

igualdade entre homens e 

mulheres 

Inscrição do compromisso com a 

promoção da igualdade entre 

homens e mulheres na Missão e 

Valores da empresa, até ao final do 

primeiro semestre de 2022 

Assegurar a 

implementação do plano 

para a igualdade e sua 

monitorização, 

acompanhamento e 

sustentabilidade 

Inclusão de uma página 

nos sítios da Tratolixo 

(Intranet e Internet) 

dedicada ao tema da 

diversidade e igualdade de 

oportunidades. 

GRH; GSI 

Não envolve 

custos 

específicos 

Divulgação nos sítios da 

Tratolixo (Intranet e 

Internet) de matéria sobre 

a diversidade e igualdade 

de oportunidades 

Criação de um espaço nos sítios 

Tratolixo (Intranet e Internet para a 

temática da diversidade e igualdade 

de oportunidades, até ao final do 

primeiro semestre de 2022 

Divulgação do Plano para 

a Igualdade 2022 e da sua 

importância estratégica 

para a empresa  

GRH; GC 

Não envolve 

custos 

específicos 

Divulgação nos sítios da 

Tratolixo (Intranet e 

Internet) 

Divulgação da informação nos locais 

definidos em 2022 

Criação de um Grupo de 

Trabalho para a Igualdade 

entre mulheres e homens 

constituído por 

representantes de 

algumas áreas da empresa  

GRH 

Não envolve 

custos 

específicos 

Existência de um Grupo de 

Trabalho para a Igualdade 

entre mulheres e homens 

Criação de um Grupo de Trabalho 

para a Igualdade entre mulheres e 

homens até ao final de Março 2022 
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Dimensão Obcjetivos Medidas 
Área 

responsável 
Orçamento Indicadores   Meta 

Combate à 

discriminação e ao 

assédio 

Assegurar o 

cumprimento 

do Código da 

Boa Conduta e 

Prevenção do 

Assédio, em 

vigor desde 

Outubro de 

2017  

Monitorização do cumprimento código de 

Boa Conduta que tem como finalidade 

estabelecer as regras e os princípios 

destinados à prevenção e combate ao 

assédio no trabalho, bem como as regras 

aplicáveis à verificação do cumprimento dos 

deveres de todos aqueles, homens e 

mulheres, que trabalham na Tratolixo 

GRH 

Não envolve 

custos 

específicos 

Número de 

infrações 

disciplinares por 

motivo da prática 

de assédio a 

qualquer 

trabalhador, 

homem ou mulher, 

independentemente 

da função que 

desempenha. 

Assegurar (i) uma conduta pelo 

respeito dos direitos dos 

trabalhadores, homens e 

mulheres, pela dignidade da 

vida humana, pugnando pela 

estabilidade emocional dos 

mesmos; (ii) a não tolerância a 

actos de violência verbal, 

psicológica ou física sobre os 

trabalhadores, sejam 

superiores hierárquicos, 

colegas ou subordinados; (iii) 

constituir como infração 

disciplinar a prática de assédio 

por qualquer trabalhador, 

homem ou mulher, 

independentemente da função 

que desempenha 
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Dimensão Objetivo Medidas 
Área 

responsável 
Orçamento Indicadores Meta 

Igualdade no 

acesso ao 

emprego 

Garantir o 

princípio da 

igualdade e 

não 

discriminação 

no acesso ao 

emprego 

Criação e divulgação de anúncios de oferta 

de emprego e outras formas de publicidade 

relacionadas com o recrutamento e pré-

selecção, garantindo que não contêm 

qualquer restrição, especificação ou 

preferência baseada no género, idade e 

nacionalidade, ou qualquer outro factor 

potencialmente diferenciador, promovendo 

a igualdade de oportunidades no acesso ao 

emprego 

GRH; GC 

Não envolve 

custos 

específicos 

Todos os anúncios 

de oferta de 

emprego contêm a 

designação da 

profissão redigida 

de forma comum a 

ambos os sexos e a 

indicação M/F 

Garantir um processo de 

selecção e recrutamento justo 

e objectivo para homens e 

mulheres. Evitar a constituição 

de equipas exclusivamente 

compostas por elementos de 

apenas um dos géneros  Contribuir para 

um processo 

de selecção e 

recrutamento 

justo e 

objectivo para 

homens e 

mulheres 

Criação de uma shortlist dos candidatos 

selecionados com representatividade de 

ambos os géneros com base no princípio de 

uma representação equilibrada de mulheres 

e homens 

GRH 

Não envolve 

custos 

específicos 

Dados 

desagregados por 

sexo 
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Dimensão Objetivo Medidas 
Área 

responsável 
Orçamento Indicadores   Meta 

 Igualdade nas 

condições de 

trabalho, 

designadamente 

em matéria 

retributiva e 

formação 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

dos trabalhadores, 

homens e mulheres, 

e para a sua 

satisfação pessoal e 

profissional, 

promovendo a não 

discriminação e o 

igual acesso à 

informação e 

formação. 

Revisão interna da descrição de funções e 

tarefas de forma a garantir que estão redigidas 

de forma objectiva e rigorosa, contendo critérios 

comuns a ambos os sexos e de forma a excluir 

qualquer discriminação. 

GRH  

Não envolve 

custos 

específicos 

Revisão interna da 

descrição de funções 

e tarefas 

Revisão interna da descrição de 

funções e tarefas até ao final de 

2022 

Criação de oportunidades de mobilidade 

interna, contribuindo para o desenvolvimento 

dos trabalhadores, homem e mulher, e para a 

sua satisfação pessoal e profissional 

GRH 

Não envolve 

custos 

específicos 

Percentagem de 

mobilidade interna 

para homens e 

mulheres  

Criação de oportunidades de 

mobilidade interna sempre que 

exista uma vaga na empresa  

A promoção de formação a todos, de modo a 

que possam ter acesso a conhecimento e 

qualificação tão equivalentes quanto possível, 

em termos que permitam os trabalhadores, 

mulheres e homens, desempenhar as suas 

funções, com as mesmas bases de qualificações. 

GRH 
Custos de 

formação 

Número de horas de 

formação / número de 

trabalhadores 

A aposta no desenvolvimento de 

cada individuo, enquanto pessoa, 

não tendo em consideração o seu 

género. Pretende-se, pois, a 

valorização individual de cada 

trabalhador, homem e mulher. 

Garantir a não 

discriminação de 

género, no que 

respeita à avaliação, 

definição e 

atribuição de 

remunerações, de 

outras regalias em 

vigor na empresa e 

de condições de 

trabalho 

A não discriminação de género no que respeita à 

definição e atribuição de remunerações, e 

outras regalias em vigor e condições de 

trabalho. 

GRH 

Não envolve 

custos 

específicos 

Dados desagregados 

por trabalhadores, 

homens e mulheres 

Atingir a igualdade de tratamento e 

oportunidades para os 

trabalhadores, homens e mulheres 
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Dimensão Objetivo Medidas 
Área 

respons
ável 

Orçamento Indicadores   Meta 

Promoção da 

conciliação da 

vida pessoal 

com a vida 

profissional e 

protecção da 

parentalidade 

Informação aos trabalhadores, 

homens e mulheres, sobre os 

direitos e deveres em matéria de 

protecção da parentalidade  

Promover o acesso à informação a todos 

os trabalhadores, homens e mulheres, 

acerca da igualdade de género e no que 

respeita à protecção na parentalidade 

GRH; 

GC 

Não envolve 

custos 

específicos 

Divulgação na Intranet da empresa 

e em placards informativos, de 

informação acerca de direitos e 

deveres em matéria de protecção 

da parentalidade e promoção da 

conciliação da vida pessoal com a 

vida profissional 

Divulgação da informação 

nos locais definidos em 

2022 

Assegurar que os direitos de 

parentalidade não colocam em 

causa, ou que possam limitar, a vida 

profissional dos trabalhadores, 

homens e mulheres, nem as suas 

possibilidades de evolução na 

carreira 

Aplicação de um modelo de progressão 

que garanta a não existência de qualquer 

discriminação baseada no género, com 

base em critérios objectivos, comuns a 

mulheres e homens, de forma a excluir 

qualquer discriminação (directa ou 

indirecta) baseada no género e/ou 

qualquer penalização decorrente do 

exercício de responsabilidades familiares 

GRH 

Não envolve 

custos 

específicos 

Modelo de progressão objectivo e 

não discriminatório em 2022 

Aplicação do modelo de 

progressão não 

discriminatório em 2022 

Garantir o conhecimento e o 

cumprimento dos direitos previstos 

na legislação como o direito ao gozo 

das licenças de parentalidade, o 

gozo das dispensas e faltas no 

âmbito da parentalidade 

Promover o acesso à 

informação por parte de todos os 

trabalhadores, homens e mulheres, 

acerca da igualdade de género e 

conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal 

GRH; 

GC 

Não envolve 

custos 

específicos Divulgação na Intranet da 

Tratolixo e placards informativos 

da informação sobre os direitos e 

deveres em matéria da 

conciliação da vida pessoal com a 

vida profissional 

Divulgação da informação 

nos locais definidos em 

2022 
Garantir o conhecimento e 

cumprimento dos direitos e deveres 

dos trabalhadores, homens e 

mulheres, em matéria da promoção 

da conciliação da vida pessoal com a 

vida profissional 

GRH; 

GC 

Não envolve 

custos 

específicos 

 

Concessão aos trabalhadores, 

homens e mulheres, que foram pais, 

de benefícios superiores aos 

previstos na lei 

Atribuição de subsídio de apoio à 

natalidade em cartão e de um kit 

presente a todos os trabalhadores e 

trabalhadoras “novos pais” 

GRH 
1.040€ por 

trabalhador 

Benefícios definidos e concedidos 

em 2022 

Atribuição dos benefícios a 

100% aos trabalhadores, 

mulheres e homens, passiveis 

de aplicação da medida 
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6. Monitorização da execução do plano 

A monitorização do Plano para a Igualdade da Tratolixo para 2022, deverá ser assegurada 

pelo Grupo de Trabalho para a Igualdade entre mulheres e homens, a constituir até final 

de Março 2022, por representantes de algumas áreas da empresa, de forma a garantir a 

representatividade das diferentes realidades da organização, bem como o equilíbrio de 

género no acompanhamento e implementação do mesmo. 

A implementação do Plano para a Igualdade da Tratolixo para 2022, deverá ter um 

acompanhamento semestral no sentido de monitorizar o grau de implementação/eficácia 

das acções propostas, bem como identificar as potenciais melhorias e/ou novas medidas 

a implementar com vista à concretização dos objectivos visados.  

Para os devidos efeito, o Grupo de Trabalho para a Igualdade entre mulheres e homens 

da Tratolixo, deverá: 

1. Assegurar a implementação e garantir o cumprimento das medidas do plano para a 

igualdade de género 2022; 

2. Assumir um papel activo no debate e partilha de tendências e boas práticas no âmbito 

da igualdade de género; 

3. Monitorizar, semestralmente, a evolução de indicadores estatísticos específicos e 

propor o ajustamento das medidas quando necessário;  

4. Promover, sensibilizar e monitorizar acções concretas de melhoria. 

 

A título de conclusão, importa reforçar que acreditamos que o sucesso da nossa empresa, 

que presta um serviço público com elevado nível de qualidade – de que nos orgulhamos, 

depende da aposta que fazemos nas nossas pessoas e nas suas condições de trabalho, e 

que, para nós, o conceito de pessoa não passa pelo género. 


