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Introdução
A questão da igualdade de género constitui um dos princípios basilares do Grupo IMPRESA, sendo essa a premissa que

orienta as medidas que constam no presente Plano para a Igualdade da IMPRESA. A preparação e elaboração do Plano

representam um processo evolutivo de aprendizagem organizacional e prevê o desenvolvimento de medidas e ações que

promovam condições de inserção profissional e de desenvolvimento de carreiras em igualdade de circunstâncias para

homens e mulheres, incitando a eliminação da discriminação em matéria de género.

A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego – CITE – desenvolveu um Portal para a Igualdade no Trabalho e 

nas Empresas, com o propósito de facilitar a elaboração do Plano para a Igualdade Anual. O vigente Plano foi, portanto, 

elaborado  considerando as orientações do referido Portal e realizado a partir da análise de documentos internos e 

externos, nacionais e internacionais, sobre a temática em questão.

O Plano para a Igualdade, integra o autodiagnóstico em matéria de igualdade de género e analisa as assimetrias de 

género com base nos resultados obtidos no diagnóstico e, por conseguinte, intervém em várias dimensões, visando a  

promoção de práticas facilitadoras para um maior equilíbrio entre mulheres e homens.



Enquadramento
O Plano para a Igualdade de Género, permanece alinhado com a missão, a visão, os valores e a estratégia organizacional

do Grupo IMPRESA, manifestando-se assim, como um instrumento organizacional de extrema relevância.

Sendo o Plano um processo evolutivo, que carece de uma constante superação, acompanhadas de melhorias sucessivas, o

presente plano prevê a continuidade de medidas e ações outrora adotadas e a inserção de novas que promovam

condições de inserção profissional e de desenvolvimento de carreiras, incitando a eliminação da discriminação de género

e a promoção de práticas facilitadoras da conciliação entre a vida pessoal e familiar e a vida profissional.

Face ao exposto, o Plano para a Igualdade de Género do Grupo IMPRESA, pretende:

o reconhecer que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um direito fundamental, pelo que se

devem implementar e promover políticas transversais e positivas que permitam que esse direito seja uma realidade;

o impulsionar uma cultura organizacional inclusiva que integre a igualdade nos seus atos de gestão, reconcentrando o

princípio da igualdade nas suas práticas;

o mitigar desequilíbrios detetados e prevenir possíveis desequilíbrios no futuro;

o salvaguardar a proteção na parentalidade;

o promover a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.



Monitorização da ação do Plano
A monitorização regular do Plano para a Igualdade de Género do Grupo IMPRESA requer um processo de

acompanhamento regular, com o intuito de avaliar a eficácia da execução e o cumprimento dos objetivos, identificando

eventuais oportunidades de melhoria.

A monitorização será efetuada através da avaliação do grau de execução das ações e da análise dos resultados alcançados

nos respetivos indicadores de realização. Semestralmente o Plano será monitorizado, procedendo-se à sua revisão

anualmente, através da avaliação do cumprimento das ações planeadas para cada um dos objetivos apresentados.

A Direção de Recursos Humanos e a equipa de igualdade serão os responsáveis pelo acompanhamento, monitorização e

implementação do Plano.

Qualquer alteração ao presente Plano deverá ser aprovado pela Comissão Executiva.



PLANO PARA A IGUALDADE
EMPRESA IMPRESA SGPS IDENTIFICADOR P-2022/3

SETOR Cotada em bolsa DATA DE SUBIMISSÃO 19-08-2022

FAIXA ETÁRIA

15-24 anos 0 0

25-34 anos 0 0

35-44 anos 0 0

45-64 anos 9 8

>65 anos 0 2

HABILITAÇÕES 
LITERÁRIAS

Ensino básico 0 1

Ensino secundário 4 2

Ensino superior 5 7

RECURSOS 
HUMANOS

Orgãos de administração 1 2

Orgãos de fiscalização 0 0

Orgão sociais 0 3

Dirigentes 1º nível 2 3

Dirigentes 2º nível 0 0

Outro pessoal dirigente 0 0

Chefias intermédias e outras chefias 0 0

Quadros superiores 0 0

Quadros médios 0 0

Profissionais altamente classificados 6 0

Profissionais semiqualificados 0 2

Profissionais não qualificados 0 0

CARACTERIZAÇÃO
MULHERES HOMENSINDICADORES
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Pessoal Estagiário, praticante e aprendizes 0 0

VÍNCULO 
CONTRATUAL

Contrato de trabalho sem termo 9 10

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) 0 0
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DIMENSÃO: Estratégia, missão e valores da empresa

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

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

Direção de Recursos 
Humanos

Todos os 
departamentos da 

empresa

Sem custos  
associados

Disponibilização 
do nosso 

compromisso e 
das medidas 

implementadas 
referentes à 
promoção da 
igualdade na 

nova intranet da 
IMPRESA

2023

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

Direção de Recursos 
Humanos

Todos os 
departamentos da 

empresa

Sem custos  
associados

Disponibilização 
das boas 

práticas de 
gestão no 

domínio da 
igualdade entre 

mulheres e 
homens na nova 

intranet da 
IMPRESA

2023

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

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

Direção de Recursos 
Humanos

Todos os 
departamentos da 

empresa

Sem custos  
associados

Publicação de 
conteúdos no 

domínio da 
igualdade de 

género na nova 
intranet da 
IMPRESA 

incentivando a 
participação de 

todas/os.

2023
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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)

Direção de Recursos 
Humanos

Todas as direções do 
Grupo envolvidas na 

definição do Plano de 
Carreiras 

Custos associados  
à defnição e  

implementação  
do Plano de  
Carreiras da  

IMPRESA

Criação de 
critérios de 
mobilidade 
isentos de 

discriminação 
em função do 

género, da 
parentalidade 

e/ou da 
conciliação 
entre a vida 
profissional, 

familiar e 
pessoal

2023

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

Direção de Recursos 
Humanos

Todas as direções do 
Grupo envolvidas na 

definição do Plano de 
Carreiras 

Custos associados  
à defnição e  

implementação  
do Plano de  
Carreiras da  

IMPRESA

Criação de 
critérios de 
mobilidade 
isentos de 

discriminação 
em função do 

género, da 
parentalidade 

e/ou da 
conciliação 
entre a vida 
profissional, 

familiar e 
pessoal

2023
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DIMENSÃO: Proteção na parentalidade

SUBDIMENSÃO: Licenças / Licenças partilhadas

Prevenção de práticas discriminatórias

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 

Criação e implementação de 
procedimento interno que 
assegure que a empresa 
respeita o direito de 
trabalhador ou trabalhadora à 
licença para assistência a 
filho/a

Direção de Recursos 
Humanos

Todos os 
departamentos da 

empresa

Sem custos  
associados

Procedimento 
interno 

implementado e 
a dar 

continuidade

2023
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