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1
INTRODUÇÃO

A promoção da igualdade entre homens e
mulheres constitui uma das tarefas
fundamentais do Estado, prevista na alínea

O Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro, 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. No que se refere ao
acesso ao emprego, à formação e
promoção ou carreira prossionais e às
condições de trabalho, os(as)
trabalhadores(as) ou candidatos(as) a

b) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa. Trata-se de um dos
pilares em que assenta o nosso estado de
direito democrático e um fator de coesão
social e territorial, para além de se constituir
como uma condição para o
desenvolvimento sustentável da nossa
sociedade.
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emprego têm direito a igualdade de
oportunidades e de tratamento.

publicada em Diário da República, 1ª Série
de 23 de dezembro (reticada pela
Declaração de Reticação n.º 14/2014,
publicada em Diário da República, 1.ª série,
de 28 de fevereiro), prevê a aplicação de
forma transversal da Igualdade de Género.

O Pacto Europeu para a Igualdade entre
Homens e Mulheres (2011-2020), adotado
em 7 de março de 2011, sublinha que as
políticas de igualdade entre homens e
mulheres são vitais para o crescimento, a
prosperidade e a competitividade,
apelando a uma ação urgente para
promover a igualdade de participação dos
homens e das mulheres no processo de
tomada de decisão a todos os níveis e em
todos os domínios, de modo a tirar pleno
partido de todos os talentos existentes. A
mobilização dos recursos humanos
disponíveis é um elemento determinante
para poder enfrentar os novos desaos
demográcos, competir com êxito numa
economia globalizada e assegurar
vantagens comparativas em relação aos
países terceiros.

As preocupações das políticas nacionais e
europeias vão no sentido de denir medidas
que promovam condições de inserção
prossional e de desenvolvimento de
carreiras em igualdade de circunstâncias
para homens e mulheres. A igualdade de
género é um principio que se requer
imperativo e universal pelas modernas
democracias ocidentais e dentro da qual,
certamente Portugal se revê, sendo
fundamental para o progresso e coesão
sociais, adotar uma perspetiva de género
transversal (mainstreaming) a todas as
políticas e nos diversos contextos sociais.
Assim, dando cumprimento às orientações
referenciadas, apresenta-se no presente

Também nas Grandes Opções do Plano
para 2016-2019 é expresso o novo modelo
de desenvolvimento tal como denidos no
programa do XXI Governo Constitucional,
onde consta a promoção com os parceiros
sociais de um compromisso para introduzir,
nos instrumentos de contratação coletiva,
disposições relativas à conciliação entre
trabalho e vida familiar, e à prevenção e
combate às desigualdades de género.

documento o Plano de Igualdade de
Género e Não-discriminação para o triénio
2017/2019.

O Presente Plano ca sujeito a eventuais
ajustamentos decorrentes de novas
orientações que possam ser emanadas,
sendo revisto e adaptado anualmente.

O V Plano Nacional para a Igualdade de

Também numa base anual serão
elaborados os Relatórios de Progresso no
sentido de monitorizar os objetivos e
medidas propostas e apresentar os
indicadores de resultado.

Género, Cidadania e Não-discriminação
2014-2017, aprovada por Resolução do
Conselho de Ministros n.º 103/2013,
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2
CARACTERIZAÇÃO
DO INEM I.P.

O INEM - Instituto Nacional de Emergência
Médica I.P. (doravante designado por INEM)
é um instituto público integrado na
administração indireta do Estado, dotado
de autonomia administrativa e nanceira e
património próprio, que prossegue as
atribuições do Ministério da Saúde, sob
superintendência e tutela do respetivo
Ministro.

de doença súbita a pronta e correta
prestação de cuidados de saúde,
designadamente através da prestação de
socorro no local da ocorrência, do
transporte assistido das vítimas para o
hospital adequado e da articulação entre
os vários intervenientes do Sistema.
É através do número europeu de
emergência 112, que o INEM responde aos
múltiplos pedidos de socorro utilizando os
meios adequados para responder às
situações de emergência médica.

Cabe ao INEM coordenar o funcionamento,
no território de Portugal Continental, de um
Sistema Integrado de Emergência Médica,
de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas
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3
MISSÃO, VISÃO E VALORES
DO INEM I.P.
Conforme disposto na Lei Orgânica do INEM,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de
14 de fevereiro, o INEM tem por missão
denir, organizar, coordenar, participar e
avaliar as atividades e o funcionamento de
um Sistema Integrado de Emergência
Médica (SIEM) de forma a garantir aos
sinistrados ou vítimas de doença súbita a
pronta e correta prestação de cuidados de
saúde, em segurança e com qualidade.

A missão do INEM assenta em valores como
a Competência, a Credibilidade, a Ética, a
Eciência e a Qualidade no serviço
prestado.

MISSÃO
Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

VISÃO
Ser uma organização inovadora, sustentável, motivadora e de referência na
prestação de cuidados de emergência médica

VALORES
Qualidade
Assumir um compromisso com as necessidades e expetativas dos cidadãos

Competência
Ter um conhecimento profundo na área de emergência médica, nos seus vários domínios

Ética
Atuar de forma íntegra, paciente e generosa
Credibilidade
Receber a conança e o reconhecimento da sociedade

Eciência
Alcançar os melhores resultados possíveis com os recursos disponíveis
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4
ESTRUTURA ORGÂNICA
DO INEM I.P.
De acordo com os Estatutos do INEM,
aprovados pela Portaria nº 158/2012, de 22
de maio, a gestão operacional da atividade
do INEM é assegurada pelos seus serviços
desconcentrados (Delegações Regionais)
nas respetivas áreas geográcas (Norte,
Centro e Sul) em articulação com as
restantes Unidades Orgânicas.

De acordo com a organização interna, o
INEM possui uma estrutura orientada para
três grandes vertentes: a área operacional,
a área de apoio e logística e a área de
apoio à gestão.
Cada uma das Unidades dispõe de
Departamentos e Gabinetes conforme se
apresenta no Organograma abaixo.

CD

SERVIÇOS
CENTRAIS

SERVIÇOS
DESCONCENTRADOS
DRN

UNIDADES
OPERACIONAIS

UNIDADES DE
APOIO E LOGÍSTICA

UNIDADES DE
APOIO À GESTÃO

GCR-SIEM

DEM

DGRH

GQ

DRC

GCNODU

GPDRH

GCR-SIEM

GPCG
DFEM
GCA

DGF

DRS
GMC

GGOI

GCR-SIEM

GLO
GSTI
GGCCP
GJ
GGI
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CD
Conselho Diretivo
Serviços Centrais
Unidades de Apoio à Gestão

Unidades Operacionais
DEM

GQ

Departamento de Emergência Médica

Gabinete de Qualidade

GCNODU
Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação
de Doentes Urgentes

GPCG

Gabinete de Planeamento e Controlo de
Gestão

DFEM

Departamento de Formação em Emergência
Médica

GMC

Gabinete de Marketing e Comunicação

GCA
Gabinete de Certicação e Acreditação

Serviços Desconcentrados
Unidades de Apoio e Logística
DGRH

DRN

Departamento de Gestão de Recursos
Humanos

Delegação Regional do Norte
GCR-SIEM
Gabinete de Coordenação Regional do Sistema
Integrado de Emergência Médica

GPDRH
Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de
Recursos Humanos

DRC

Delegação Regional do Centro

DGF

Departamento de Gestão Financeira

GCR-SIEM
Gabinete de Coordenação Regional do Sistema
Integrado de Emergência Médica

GGOI
Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos
GLO

DRS

Gabinete de Logística e Operações

Delegação Regional do Sul
GCR-SIEM
Gabinete de Coordenação Regional do Sistema
Integrado de Emergência Médica

GSTI

Gabinete de Sistemas e Tecnologias de
Informação
GGCCP

Gabinete de Gestão de Compras e
Contratação Pública
GJ

Gabinete Jurídico
GGI

Gabinete de Gestão de Instalações
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MAPA DE PESSOAL
DO INEM I.P.
Os Recursos Humanos do INEM são
indispensáveis para a prossecução das suas
atribuições e atividades, designadamente
no quadro da prestação de cuidados de
emergência médica pré-hospitalar.

Para além dos trabalhadores do Mapa de
Pessoal, o INEM recorre a Trabalho em
Prestação de Serviço de médicos e
enfermeiros.
Globalmente no Mapa de pessoal, 40% são
mulheres e 60% são homens, por conta de
maior representatividade dos técnicos de
emergência pré-hospitalar.

De salientar que a estrutura organizacional
do INEM é complexa, incluindo recursos
humanos com conhecimentos técnicos
diferenciados e treino especíco adequado
às respetivas áreas funcionais.
A 31 de dezembro de 2016, o INEM contava
com 1.281 Postos de Trabalho ocupados dos
1.727 previstos e aprovados no mapa de
Pessoal para 2016, o que representa um
decit de 26% (446 postos de trabalho
vagos).

40%

mulheres

Para o ano de 2017, e no sentido de
melhorar o desempenho da atividade,
foram realizados alguns ajustamentos entre
serviços, contando o Mapa de Pessoal para
2017 com 1.721 Postos de Trabalho.

À data, dos lugares de dirigentes
intermédios, também eles decisores nas
respetivas áreas de atuação, 61% são do
sexo feminino e 39% do sexo masculino.

Os efetivos encontram-se repartidos pelos
Serviços Centrais e pelas Delegações
Regionais (Norte, Centro e Sul). A quase
totalidade dos postos de trabalho (87%) está
direcionada aos operacionais que
exercerem funções nos CODU e nos Meios
de Emergência Médica.

61%

mulheres
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2015

2016

2017

Categorias
PREVISTOS

OCUPADOS

PREVISTOS

OCUPADOS

PREVISTOS

2

2

2

2

2

Dirigentes Intermédios

22

13

22

13

22

Médicos

24

5

24

7

24

Enfermeiros

195

122

204

118

204

2

1

2

0

1

60

49

78

45

78

Especialistas em Informática

3

1

3

0

3

Técnicos de Informática

8

8

9

7

9

Coordenadores Técnicos

4

3

4

4

4

Assistentes/ Encarregados Operacionais

11

9

11

9

11

Assistentes Técnicos ( backofce )

77

60

75

60

88

Assistentes Técnicos (com funções no CODU)

275

215

306

31

Dirigentes Superiores

Técnicos Superiores de Saúde
Técnicos Superiores

TEPH (com funções no CODU)

181
1.264

TEPH

938

740

970

788

TEPH em backofce

15

Coordenador TEPH

1

11

Auxiliares de Telecomunicações de Emergência (ATE)

TOTAL

21

16

17

0

0

1.642

1.244

1.727

1.281

1.721

TEPH - Técnico de Emergência Pré-Hospitalar
ATE - Auxiliar de Telecomunicações de Emergência
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6
ÁREAS DE INTERVENÇÃO
E ATIVIDADES DO INEM I.P.
Cabe ao INEM denir, organizar e coordenar
as atividades e o funcionamento do SIEM,
assegurando a sua articulação com os
serviços de urgência e ou emergência nos
estabelecimentos de saúde. Para assegurar
o cumprimento das suas atribuições, o INEM
presta um conjunto de serviços, que se
indicam, por área de atuação/intervenção:
ATIVIDADE DOS CENTROS DE ORIENTAÇÃO
DE DOENTES URGENTES (CODU):
Ÿ

Ÿ

Assegurar, em todo o território de Portugal
continental, 24 horas por dia, o
atendimento de chamadas de
emergência médica encaminhadas pelo
número europeu de emergência - 112.

Aconselhar o cidadão a realizar
manobras básicas de emergência,
sempre que indicado.

Ÿ

Selecionar e acionar os meios de
emergência médica apropriados.

Ÿ

Aconselhar as equipas no terreno, sempre
que necessário, bem como validar
protocolos de atuação a não-médicos.

página

Proceder à correta referenciação do
doente urgente/emergente.

Ÿ

Assegurar o contacto com as unidades
de saúde, preparando a receção
hospitalar das vítimas, para tratamento
urgente/emergente, com base em
critérios clínicos, geográcos e de
recursos da unidade de saúde de destino.

Ÿ

Gerir a rede de telecomunicações de
emergência.

Ÿ

Promover a resposta integrada ao doente
urgente/emergente.

E, AINDA NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DOS
CODU, O INEM PRESTA SERVIÇOS PARA
RESPONDER A NECESSIDADES ESPECÍFICAS,
COMO:

Avaliar, através de um sistema de
algoritmos de triagem médica, no mais
curto espaço de tempo, os pedidos de
socorro recebidos, com o objetivo de
determinar os recursos necessários e
adequados a cada caso.

Ÿ

Ÿ

12

Ÿ

Prestar aconselhamento médico a
situações de emergência, na área da
saúde, que se veriquem a bordo de
embarcações: o CODU Mar garante os
cuidados a prestar, procedimentos e
terapêutica a administrar à vítima,
podendo também acionar a evacuação
do doente, organizar o acolhimento em
terra e o encaminhamento para o serviço
hospitalar adequado.

Ÿ

Prestar informação a situações de
intoxicação: através do Centro de
Informação Antivenenos (CIAV) presta,
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em tempo útil, as informações necessárias
e adequadas a prossionais de saúde ou
ao público em geral, visando uma
abordagem correta e ecaz das vítimas
de intoxicação.
Ÿ

Ÿ

ATIVIDADE DE FORMAÇÃO E PROMOÇÃO
DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
INDISPENSÁVEIS ÀS AÇÕES DE EMERGÊNCIA
MÉDICA BEM COMO DO PÚBLICO EM GERAL:

Prestar apoio psicológico em
emergência: através do serviço do
Centro de Apoio Psicológico e
Intervenção em Crise (CAPIC), intervém
com os utentes em situações de crises
psicológicas, comportamentos suicidas,
vítimas de abusos/violência física ou
sexual, entre outros.

Ÿ

Denir, planear, coordenar e certicar a
formação em emergência médica.

Ÿ

Ministrar a formação em emergência
médica aos elementos do SIEM, incluindo
os dos estabelecimentos, instituições e
serviços do Serviço Nacional de Saúde
(SNS).

Ÿ

Homologar os curricula dos cursos ou
estágios que versem sobre emergência
médica.

ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR:
Ÿ

Ÿ

Prestar cuidados de emergência médica
em ambiente pré-hospitalar e
providenciar o transporte para as
unidades de saúde adequadas.
Promover o adequado transporte interhospitalar do doente urgente/emergente.

OUTRAS ATIVIDADES DE PLANEAMENTO,
COORDENAÇÃO E PRESTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA:

ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE DOENTES:
Ÿ

Fiscalizar a atividade de transporte de
doentes, sem prejuízo da competência
sancionatória atribuída a outros
organismos.

Denir os critérios e requisitos necessários
ao exercício da atividade de transporte
de doentes, incluindo os dos respetivos
veículos, e proceder ao licenciamento
desta atividade e dos veículos a ela
afetos.
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emergência/catástrofe com as
Administrações Regionais de Saúde, com
a Direção-Geral de Saúde (DGS) e com a
Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC), no âmbito das respetivas leis
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reguladoras e orientar a atuação
coordenada dos agentes de saúde nas
situações de exceção, como sejam
catástrofes ou acidentes graves,
integrando a organização denida em
planos de emergência/catástrofe, sem
prejuízo das atribuições de outras
entidades.
Ÿ

ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO DO SIEM E DO
DESEMPENHO DO INEM:
Desenvolver ações de sensibilização e
informação dos cidadãos no que respeita
ao SIEM.

Ÿ

Promover a realização de estágios de
observação nos seus meios e locais de
trabalho, com vista a dar a conhecer o
funcionamento do SIEM, numa perspetiva
útil e pedagógica.

Ÿ

Dinamizar um programa de ações de
sensibilização, através de visitas de
estudo, visando fomentar a adequada
utilização dos serviços e meios de
emergência médica pré-hospitalares.

Ÿ

Disponibilizar e atualizar informações na
página da internet em www.inem.pt.

Contribuir, em articulação com a DGS,
para a denição e atualização das
políticas de planeamento civil de
emergência na área da saúde.

Ÿ

Assegurar a proteção e socorro a altas
individualidades.

Ÿ

Garantir a assistência em eventos de alto
risco, nomeadamente nos
acontecimentos com elevado número de
participantes/assistentes.

Ÿ

Ÿ

Missões internacionais: assegurar a
representação internacional, no domínio
das suas competências e atribuições
especícas, e promover a cooperação
com as comunidades lusófonas, sem
prejuízo das competências próprias do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob
coordenação da DGS, enquanto
entidade responsável pela coordenação
da atividade do Ministério da Saúde no
domínio das relações internacionais.
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7
IGUALDADE DE GÉNERO,
E NÃO-DISCRIMINAÇÃO

A Igualdade de género e não discriminação
é uma questão de direitos humanos e uma
condição de justiça social que exige que,
numa sociedade, homens e mulheres
beneciem das mesmas condições e
oportunidades de direitos e obrigações em
todas as áreas, quer se trate do acesso à
educação/formação, à saúde, às
oportunidades de trabalho ou ao poder e
inuência.

se refere ao acesso ao emprego, à
formação, à promoção ou carreiras
prossionais e às condições de trabalho, não
podendo ser privilegiado(a), beneciado(a),
prejudicado(a), privado(a) de qualquer
direito, ou isento(a) de qualquer dever em
razão, nomeadamente, de ascendência,
idade, sexo, orientação sexual, estado civil,
situação familiar, situação económica,
instrução, origem ou condição social,
capacidade de trabalho reduzida,
deciência, doença crónica,
nacionalidade, origem étnica ou raça,
religião, convicções políticas ou ideológicas
e liação sindical, devendo a instituição
promover a igualdade de acesso a tais
direitos.

A introdução da perspetiva de género no
INEM é uma das ferramentas fundamentais
de combate a eventuais desigualdades.
O INEM considera que os(as) seus(suas)
trabalhadores(as) têm direito à igualdade
de oportunidades e de tratamento no que
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OBJETIVOS/MEDIDAS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
Pretende-se que o presente Plano,
articulado com as orientações sobre esta
matéria, promova a implementação de
medidas no domínio de intervenção
objetiva junto dos(as) colaboradores(as),
contribuindo desta forma para o
conhecimento da situação de facto das
mulheres e dos homens e das relações de
género.

EM SUMA, PRETENDE-SE UM PLANEAMENTO
TENDENTE A:

Pretende-se igualmente integrar a
perspetiva do género nos processos de
decisão, ou seja, a promoção da igualdade
no funcionamento da Instituição,
designadamente mediante a
implementação de medidas que impliquem
uma representação equilibrada de homens
e mulheres nas esferas de tomada de
decisão, de apoio à conciliação da vida
prossional, familiar e pessoal, de forma a
que o mesmo contribua para a denição de
uma nova cultura organizacional nas
Unidades Orgânicas da Instituição,
reforçando a sua qualicação e
modernizando o quadro dos seus conceitos
e valores.

Alcançar a igualdade de tratamento e de
oportunidades entre mulheres e homens

Ÿ

Eliminar eventuais discriminações

Ÿ

Facilitar a conciliação da vida pessoal,
familiar e prossional

A METODOLOGIA A IMPLEMENTAR NESTA
MATÉRIA SERÁ A SEGUINTE:

Serão estabelecidos objetivos e medidas
para suprimir alguns desequilíbrios e
desigualdades que possam subsistir na
gestão do Capital Humano do INEM, bem
como melhorar as práticas organizacionais
existentes.

página

Ÿ
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Ÿ

Elaborar um diagnóstico da situação interna,
mediante a aplicação de um questionário a
um conjunto representativo de
trabalhadores(as) e envolvendo nesta
temática a Comissão de Trabalhadores;

Ÿ

Avaliar o posicionamento atual do INEM;

Ÿ

Efetuar a análise desagregada dos dados
sobre as várias realidades na Instituição,
nomeadamente, a evolução das categorias,
segundo o género, distinguindo os(as)
operacionais dos que prestam serviço em
back ofce, assim como a caracterização
dos(as) dirigentes das Unidades Orgânicas,
segundo o género;

Ÿ

Tomar medidas corretivas de situações que
sejam identicadas de eventual
incumprimento legal;

Ÿ

Por último, identicar Boas Práticas nesta área.
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OS OBJETIVOS E AS RESPETIVAS MEDIDAS
PRECONIZADAS A IMPLEMENTAR PARA ESTE
PLANO SÃO, POR ÁREA DE INTERVENÇÃO,
OS SEGUINTES:

MEDIDA

OBJETIVOS

Divulgar a todos os(as) trabalhadores(as) o
Grupo de Trabalho criado para apresentação
de proposta conducente à aprovação de um
Plano para a implementação de políticas no
INEM para a Igualdade de Género e Nãodiscriminação.
Divulgar a todos os(as) trabalhadores(as) o plano
(2017/2019) de Igualdade de género e de não
discriminação.

SALVAGUARDAR OS PRINCÍPIOS DA
IGUALDADE DE GÉNERO E DE NÃO
DISCRIMINAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Proceder ao acompanhamento da
implementação do Plano e à sua monitorização
anual através da elaboração de Relatório.
Incluir nos Instrumentos de Gestão e
Comunicação (interna e externa) a menção
expressa da igualdade entre mulheres e homens.
Tratar a informação de forma sistemática em
todos os seus documentos e publicações,
designadamente estatística, que deve ser
apresentada com os dados desagregados por
género.
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Utilizar na divulgação de concursos
internos/externos linguagem inclusiva, com a
indicação de aceitação de candidaturas de
ambos os géneros.
Elaborar orientações no sentido de ser garantida
a equidade na representação de género nos
júris ou equipas de seleção.
Dar cumprimento ao quadro legal vigente no
respeito dos princípios de igualdade de género e
não discriminação nos processos de
recrutamento e seleção.
Rever o atual manual para acolhimento e
integração de novos(as) colaboradores(as) e
nele incluir um capítulo destinado à temática da
igualdade de género e não discriminação.

GARANTIR AS CONDIÇÕES DO PRINCÍPIO DE
IGUALDADE DE GÉNERO NA GESTÃO DOS
RECURSOS HUMANOS

Adaptar à utilização de formas gramaticais
inclusivas e neutrais, designadamente em
comunicações internas enviadas com
regularidade aos trabalhadores e às
trabalhadoras.
Incluir no sistema interno de noticações, que se
destina aos trabalhadores e às trabalhadoras do
Instituto, um formulário para que seja possível a
noticação de eventos ou ocorrências
relacionados com a desigualdade de género e
discriminação.
Rever o atual código de ética no sentido de
serem contempladas medidas de promoção de
igualdade de género e combate à
discriminação.
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Elaborar e implementar os planos de formação
tendo em conta a necessidade de garantir a
igualdade de oportunidades de qualicação.

PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EQUILIBRADA
DE GÉNERO NA OPORTUNIDADE DE
QUALIFICAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS
TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS

Ter em conta a participação equilibrada de
género no levantamento de necessidades de
formação.
Proceder ao tratamento desagregado por
género na monitorização da execução dos
Planos de Formação.

PROMOVER O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E
NÃO DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DO SEXO
NA NOMEAÇÃO DE TRABALHADORES OU
TRABALHADORAS PARA CARGOS DE CHEFIA
OU ÓRGÃOS DE DECISÃO

Ter em conta uma representação equilibrada no
processo de decisão.

PREVENIR A DISCRIMINAÇÃO NA
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE
TRABALHADORES E TRABALHADORAS

Incluir nas orientações relativas à Avaliação de
Desempenho, uma norma que previna possíveis
discriminações na avaliação do desempenho de
trabalhadores e trabalhadoras.

DIVULGAR OS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA DENÚNCIA DE SITUAÇÕES DE
DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DO SEXO

Não obstante a ausência de queixas
relacionadas com o respeito pela dignidade de
homens e mulheres no local de trabalho, criar
normas internas que acautelem estas matérias, e
divulgá-las aos trabalhadores e às trabalhadoras
do INEM.

ESTENDER A LINGUAGEM INCLUSIVA A TODA
A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Adotar linguagem inclusiva nos meios de
comunicação externos e internos.

EFETUAR DE FORMA SISTEMÁTICA A ANÁLISE
DESAGREGADA DOS DADOS SOBRE
REALIDADES VÁRIAS NA INSTITUIÇÃO

Apresentação da informação desagregada por
sexo em todos os documentos que contenham
informação sobre trabalhadores(as).
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Criar um endereço de e-mail para envio e
receção de sugestões e/ou um destaque para
esta temática na intranet com criação de um
“espaço” que incentive à apresentação de
sugestões e melhorias que contribuam para a
igualdade entre homens e mulheres, conciliação
entre vida prossional e pessoal, bem com no
que respeita à proteção da maternidade e da
paternidade.
Ter em atenção a possibilidade de acesso
rápido a esta informação por parte de todos os
trabalhadores e trabalhadoras que se
encontram, grande parte do seu tempo de
trabalho, a prestar serviço nos meios de
emergência, criando condições para acesso, no
imediato, via tablet.

PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA
DEFINIÇÃO DE MEDIDAS RELATIVAS À
IGUALDADE DE GÉNERO E NÃO
DISCRIMINAÇÃO

Incluir nos questionários de satisfação dirigidos
aos trabalhadores e trabalhadoras um capítulo
dedicado a esta temática, também com o
intuito de comparar as suas expetativas e o que
na realidade consideram acontecer na
Instituição.
No que respeita às questões relativas à
conciliação entre a vida prossional, familiar e
pessoal, proceder ao levantamento das
necessidades sobre as referidas questões junto
dos trabalhadores e das trabalhadoras. Só dessa
forma, e considerando as especicidades dos
serviços, será possível ao Instituto planear e
priorizar as intervenções que forem consideradas
necessárias.
Proceder à aquisição de painéis de exposição
para colocação na sede e edifícios das
delegações regionais do INEM no sentido de
serem axadas informações que se revestem de
especial interesse para os trabalhadores e para
as trabalhadoras nesta matéria.
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PROMOVER A ELABORAÇÃO DE
PROTOCOLOS COM SERVIÇOS DE SUPORTE
NAS PROXIMIDADES DAS VÁRIAS
INSTALAÇÕES (ESCOLAS, CRECHES,
GINÁSIOS)

Divulgação na intranet do INEM dos serviços
existentes.

DIVULGAR OS DIREITOS NA PROTEÇÃO DA
PARENTALIDADE E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

Incluir no “espaço” a criar na intranet para
sugestões uma matriz para divulgação dos
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras,
designadamente os direitos na parentalidade.
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9
MONITORIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO DO PLANO
PARA EFEITOS DESTA MONITORIZAÇÃO, QUE
SE PRETENDE QUE SEJA ANUAL, SERÃO
ADOTADAS AS SEGUINTES MEDIDAS:

O presente Plano de Igualdade de Género
e Não-discriminação será monitorizado pelo
Grupo de Trabalho criado para este efeito,
no sentido de serem desenvolvidas as
diligências necessárias e as ações que,
nesta área, mais podem contribuir para a
igualdade de género e não discriminação.

Sensibilização dos Dirigentes e responsáveis
das Unidades Orgânicas para a importância
desta temática.

Ÿ

Divulgação junto de todos os trabalhadores e
trabalhadoras.

Ÿ

Acompanhamento semestral para balanço
dos objetivos e medidas denidas.

Ÿ

Elaboração de Relatório Anual onde deverá
ser dada indicação, sempre que tal se revele
necessário, de recomendações para
atualização do Plano.

O objetivo do acompanhamento do Plano
é o de criar mecanismos que diminuam
eventuais desequilíbrios e desigualdades no
domínio da igualdade de género e não
discriminação, dotando o INEM de
capacidade, por um lado, para atenuar
esses desequilíbrios, e por outro, de ser
capaz de dar resposta efetiva a eventuais
situações que possam surgir.

Este Grupo de trabalho é coordenado pela
Coordenadora do Gabinete de
Planeamento e Controlo de Gestão, e
integra os responsáveis das seguintes
Unidades Orgânicas: Gabinete Jurídico,
Gabinete de Qualidade, Gabinete de
Marketing e Comunicação, Departamento
de Gestão de Recursos Humanos, Gabinete
de Planeamento e Desenvolvimento de
Recursos Humanos e Centro de Apoio
Psicológico e Intervenção em Crise.
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10
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cientes da importância que a nossa
organização pode assumir na promoção da
Igualdade de Género e Não Discriminação,
o primeiro passo dado foi a criação do
referido Grupo de Trabalho para
desenvolver as diligências necessárias para
a implementação de uma verdadeira
política de igualdade de género e não
discriminação. De seguida foi elaborado o
Presente Plano que identica as ações que,
nesta área, poderão contribuir para a
igualdade de género e não discriminação
na Instituição.

página

O INEM pretende sensibilizar todos os seus
trabalhadores e trabalhadoras para esta
temática e transmitir a importância que lhe
deve ser atribuída, promovendo o diálogo
social e incentivando à participação de
todos(as), com vista a posicionar o INEM
como uma instituição de excelência no
âmbito da Igualdade de Género e não
discriminação.
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11
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

O Plano de Igualdade de Género e Nãodiscriminação será monitorizado pelo Grupo
de Trabalho criado para este efeito pelo
Conselho Diretivo do INEM pela deliberação
25/21016 de 1 de outubro.
O GRUPO DE TRABALHO É COORDENADO
PELA COORDENADORA DO GABINETE DE
PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO, E
INTEGRA OS COORDENADORES DAS
SEGUINTES UNIDADES ORGÂNICAS:
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Gabinete Jurídico;

Ÿ

Gabinete de Qualidade;

Ÿ

Gabinete de Marketing e Comunicação;

Ÿ

Departamento de Gestão de Recursos
Humanos;

Ÿ

Gabinete de Planeamento e
Desenvolvimento de Recursos Humanos;

Ÿ

Centro de Apoio Psicológico e
Intervenção em Crise.
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PRETENDE-SE QUE SEJAM:
Ÿ

Desenvolvidas as diligências necessárias e
as ações que, nesta área, mais podem
contribuir para a igualdade de género e
não discriminação na Instituição;

Ÿ

Criados mecanismos que diminuam
eventuais desequilíbrios e desigualdades
no domínio da igualdade de género e
não discriminação, dotando o INEM de
capacidade, por um lado, para atenuar
esses desequilíbrios, e por outro, de ser
capaz de dar resposta efetiva a eventuais
situações que possam surgir.

A par da implementação dos objetivos
propostos no Plano, será elaborado um
diagnóstico da situação interna, mediante a
aplicação de um questionário a um
conjunto representativo de
trabalhadores(as) e envolvendo nesta
temática a Comissão de Trabalhadores.
Avaliado o posicionamento atual do INEM,
serão identicadas eventuais medidas
corretivas de situações que sejam
identicadas de eventual incumprimento
legal.
Por último, será expectável a identicação
de Boas Práticas nesta área.

PARA EFEITOS DE MONITORIZAÇÃO SERÃO
ADOTADAS AS SEGUINTES MEDIDAS:
Ÿ

Sensibilização dos Dirigentes e
responsáveis das Unidades Orgânicas
para a importância desta temática.

Ÿ

Divulgação junto de todos os
trabalhadores e trabalhadoras.

Ÿ

Acompanhamento semestral para
balanço dos objetivos e medidas
denidas.

Ÿ

Elaboração de Relatório Anual onde
deverá ser dada indicação, sempre que
tal se revele necessário, de
recomendações para atualização do
Plano.
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UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA
IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

MEDIDA 1:
Divulgar a todos os(as) trabalhadores(as) o Grupo de Trabalho
criado para apresentação de proposta conducente à

GMC EM COLABORAÇÃO

aprovação de um Plano para a implementação de políticas no

COM GPCG

INEM para a Igualdade de Género e Não discriminação.

MEDIDA 2:
Divulgar a todos os(as) trabalhadores(as) o plano (2017/2019)

GMC EM COLABORAÇÃO

de Igualdade de género e de não discriminação.

COM GPCG

OBJECTIVO 1

SALVAGUARDAR OS
PRINCÍPIOS DA IGUALDADE

MEDIDA 3:

DE GÉNERO E DE NÃO

Proceder ao acompanhamento da implementação do Plano e

DISCRIMINAÇÃO NO

à sua monitorização anual através da elaboração de

DESENVOLVIMENTO

Relatório.

GPCG

INSTITUCIONAL
MEDIDA 4:
Incluir nos Instrumentos de Gestão e Comunicação (interna e
externa) a menção expressa da igualdade entre mulheres e

TODOS

homens.

MEDIDA 5:
Tratar a informação de forma sistemática em todos os seus
documentos e publicações, designadamente estatística, que
deve ser apresentada com os dados desagregados por
género.
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INDICADOR

META

Cumprir tarefa.

4º trimestre de 2017.

Cumprir tarefa.

4º trimestre de 2017.

Elaborar relatório anual.

1º trimestre do ano seguinte.

Cumprir tarefa.

100% de formas gramaticais inclusivas e neutras até 2019.

Cumprir tarefa.

100% de formas gramaticais inclusivas e neutras até 2019.
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UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA
IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

MEDIDA 1:
Utilizar na divulgação de concursos internos/externos
linguagem inclusiva, com a indicação de aceitação de

DGRH

candidaturas de ambos os géneros.

MEDIDA 2:
Elaborar orientações no sentido de ser garantida a equidade
na representação de género nos júris ou equipas de seleção.

DGRH

MEDIDA 3:
Dar cumprimento ao quadro legal vigente no respeito dos
princípios de igualdade de género e não discriminação nos

DGRH

processos de recrutamento e seleção.

MEDIDA 4:

OBJECTIVO 2

Rever o atual manual para acolhimento e integração de
GARANTIR AS CONDIÇÕES

novos(as) trabalhadores (as) e nele incluir um capítulo

DO PRINCÍPIO DE

destinado à temática da igualdade de género e não

IGUALDADE DE GÉNERO NA

discriminação.

DGRH

GESTÃO DOS RECURSOS
HUMANOS
MEDIDA 5:
Adaptar à utilização de formas gramaticais inclusivas e
neutrais, designadamente em comunicações internas
enviadas com regularidade aos trabalhadores e às

GMC

trabalhadoras.

MEDIDA 6:
Incluir no sistema interno de noticações, que se destina aos
trabalhadores e às trabalhadoras do Instituto, um formulário
para que seja possível a noticação de eventos ou

GQ

ocorrências relacionadas com a desigualdade de género e
discriminação.

MEDIDA 7:
Rever o atual código de ética no sentido de serem
contempladas medidas de promoção de igualdade de género
e combate à discriminação.

página

28

de

40

GQ EM ARTICULAÇÃO COM
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INDICADOR

Percentagem de utilização de linguagem inclusiva na
divulgação de concursos.

Percentagem de equipada na representação de género nos
júris/equipas de seleção.

Avaliação da equidade na representação de género nas
equipas de seleção dos processos de recrutamento e seleção.

META

80% a 100% dos concursos.

80% dos processos, com a equidade de género de 50%.

A partir do 2º semestre de 2018, a taxa de equidade na
representação de género nas equipas de seleção deve ser
50%, em 80% dos processos.

Proceder à revisão do manual de acolhimento.

4º trimestre de 2017.

Comunicações internas.

100% de formas gramaticais inclusivas e neutras até 2019.

Implementar o sistema de noticações.

1º trimestre de 2018.

Proceder à revisão do código de ética.

4º trimestre de 2017.
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UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA
IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

MEDIDA 1:
Elaborar e implementar os planos de formação tendo em
PROMOVER A
OBJECTIVO 3

PARTICIPAÇÃO

conta a necessidade de garantir a igualdade de
oportunidades de qualicação.

DFEM
DGRH

EQUILIBRADA DE GÉNERO
NA OPORTUNIDADE DE

MEDIDA 2:

QUALIFICAÇÃO NA

Ter em conta a participação equilibrada de género no

FORMAÇÃO DOS

levantamento de necessidades de formação.

DFEM
DGRH

TRABALHADORES E DAS
TRABALHADORAS
MEDIDA 3:
Proceder ao tratamento desagregado por género na
monitorização da execução dos Planos de Formação.

DFEM
DGRH

UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA
IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

PROMOVER O PRINCÍPIO

OBJECTIVO 4

DA IGUALDADE E NÃO
DISCRIMINAÇÃO EM

MEDIDA 1:
Ter em conta uma representação equilibrada no processo de
decisão.

FUNÇÃO DO SEXO NA
NOMEAÇÃO DE
CD

TRABALHADORES OU
TRABALHADORAS PARA
CARGOS DE CHEFIA OU
ÓRGÃOS DE DECISÃO

UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA

OBJECTIVO 5

IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

PREVENIR A

MEDIDA 1:

DISCRIMINAÇÃO NA

Incluir nas orientações relativas à Avaliação de Desempenho,

AVALIAÇÃO DO

uma norma que previna possíveis discriminações na avaliação

DESEMPENHO DE

do desempenho de trabalhadores e trabalhadoras.

CCA (Conselho Coordenador
de Avaliação)

TRABALHADORES E
TRABALHADORAS
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INDICADOR

Avaliar o grau de cumprimento.

META

80% cumprimento do plano, com a equidade de género de
50%.

Avaliar o grau de cumprimento no levantamento de

80% cumprimento do plano, com a equidade de género de

necessidades relativamente ao equilíbrio de género.

50%.

Apresentar a desagregação por género nos planos de
formação.

80%.

INDICADOR

No triénio 2017/2019 igualar o rácio de cheas mulheres e
homens nomeados.

META

80%.

INDICADOR

Apresentar nas orientações do SIADAP 3 norma que previna a
discriminação.

META

1º trimestre de 2017 1º trimestre de 2019.
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UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA

OBJECTIVO 6

IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

DIVULGAR OS

MEDIDA 1:

PROCEDIMENTOS

Não obstante a ausência de queixas relacionadas com o

ESPECÍFICOS PARA

respeito pela dignidade de homens e mulheres no local de

DENÚNCIA DE SITUAÇÕES

trabalho, criar normas internas que acautelem estas matérias,

DE DISCRIMINAÇÃO EM

e divulgá-las aos trabalhadores e às trabalhadoras do INEM.

DGRH
GQ
GMC

FUNÇÃO DO SEXO

UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA

OBJECTIVO 7

IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

ESTENDER A LINGUAGEM

MEDIDA 1:

INCLUSIVA A TODA A

Adotar linguagem inclusiva nos meios de comunicação

COMUNICAÇÃO INTERNA E

externos e internos.

TODOS

EXTERNA

UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA

OBJECTIVO 8

IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

EFETUAR DE FORMA
SISTEMÁTICA A ANÁLISE
DESAGREGADA DOS
DADOS SOBRE REALIDADES

MEDIDA 1:
Apresentação da informação desagregada por sexo em todos
os documentos que contenham informação sobre
trabalhadores(as).

VÁRIAS NA INSTITUIÇÃO
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INDICADOR

Elaborar norma interna.

META

1º trimestre de 2018.

INDICADOR

Documentos disponibilizados na internet e intranet.

META

100% de linguagem inclusiva em todos os documentos até
2019.

INDICADOR

Comtemplar em todos os documentos institucionais.

META

100% no nal de 2019.
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UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA
IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

MEDIDA 1:
Criar um endereço de e-mail para envio e receção de
sugestões e/ou um destaque para esta temática na intranet
com criação de um “espaço” que incentive à apresentação
de sugestões e melhorias que contribuam para a igualdade

GSTI

entre homens e mulheres, conciliação entre vida prossional e
pessoal, bem com no que respeita à proteção da maternidade
e da paternidade

MEDIDA 2:
Ter em atenção a possibilidade de acesso rápido a esta
informação por parte de todos os trabalhadores e
trabalhadoras que se encontram, grande parte do seu tempo

GSTI

de trabalho, a prestar serviço nos meios de emergência,
criando condições para acesso, no imediato, via tablet

OBJECTIVO 9

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

MEDIDA 3:

TRABALHADORES E

Incluir nos questionários de satisfação dirigidos aos

TRABALHADORAS NA

trabalhadores e trabalhadoras um capítulo dedicado a esta

DEFINIÇÃO DE MEDIDAS

temática, também com o intuito de comparar as suas

RELATIVAS À IGUALDADE

expetativas e o que na realidade consideram acontecer na

DE GÉNERO E NÃO

Instituição

GQ

DISCRIMINAÇÃO
MEDIDA 4:
No que respeita às questões relativas à conciliação entre a
vida prossional, familiar e pessoal, proceder ao levantamento
das necessidades sobre as referidas questões junto dos
trabalhadores e das trabalhadoras. Só dessa forma, e
considerando as especicidades dos serviços, será possível ao

GQ
DGRH

Instituto planear e priorizar as intervenções que forem
consideradas necessárias.

MEDIDA 5:
Proceder à aquisição de painéis de exposição para colocação
nos edifícios da sede e das delegações regionais do INEM no
sentido de serem axadas informações que se revestem de
especial interesse para os trabalhadores e para as
trabalhadoras nesta matéria.
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INDICADOR

META

Cumprir tarefa.

4º trimestre de 2017.

Cumprir tarefa.

1º trimestre de 2018.

Percentagem de questionários com inclusão da temática.

90%.

Número de questionários realizados durante o período de
vigência do plano.

Cumprir tarefa.

3

2º trimestre de 2018.
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UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA

OBJECTIVO 10

IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

PROMOVER A

MEDIDA 1:

ELABORAÇÃO DE

Divulgação na intranet do INEM os serviços existentes.

PROTOCOLOS COM
SERVIÇOS DE SUPORTE NAS
PROXIMIDADES DAS

GJ
GSTI

VÁRIAS INSTALAÇÕES DO
INEM (ESCOLAS, CRECHES,
GINÁSIOS)

UNIDADE ORGÂNICA
OBJETIVOS

MEDIDAS
RESPONSÁVEL PELA

OBJECTIVO 11

IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA

DIVULGAR OS DIREITOS NA

MEDIDA 1:

PROTEÇÃO DA

Incluir no “espaço” a criar na intranet para sugestões uma

PARENTALIDADE E

matriz para divulgação dos direitos dos trabalhadores e

ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

trabalhadoras, designadamente os direitos na parentalidade.
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INDICADOR

Acréscimo de 5% de protocolos.

META

4º trimestre de 2019.

INDICADOR

Cumprimento da divulgação.

META

1º trimestre de 2018.
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SEDE
Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa
Tel.: 213 508 100 | Fax: 213 508 180
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
Rua Alfredo Magalhães, 62 - 5º Andar
4000-063 Porto
Tel.: 222 065 000 | Fax: 222 065 010
DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
Estrada de Eiras, 259 - 2º Andar
3020-199 Coimbra
Tel.: 239 797 800 | Fax: 239 797 825
DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL
Rua Almirante Barroso, 38 - 3º Andar
1000-013 Lisboa
Tel.: 213 508 161 | Fax: 213 508 144
MARF - Sítio do Guilhim, Edifício A1
Caixa Postal 30M - Estói
8009-021 Faro
Tel.: 289 870 480 | Fax: 289 870 481
www.inem.pt | inem@inem.pt
SIGA O INEM NO
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