15 JUNHO 2015
Prémio às Empresas e outras Entidades Empregadoras com Políticas Exemplares na Área da Igualdade entre Mulheres e Homens,
Conciliação entre a Vida Familiar e Profissional e Práticas Empresariais de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género

Fátima Duarte, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)
A 11ª edição do Prémio Igualdade é Qualidade (PIQ) constitui um marco de viragem, a vários títulos, no
percurso desta distinção de prestígio, que tem como objetivo estratégico combater as desigualdades de género
no mercado de trabalho e contribuir para estimular mudanças nas organizações em prol de uma cidadania
ativa e de responsabilidade social, consciente dos direitos fundamentais de trabalhadoras e de trabalhadores,
como requisito essencial para se atingir justiça social, crescimento económico e desenvolvimento sustentável,
proporcionando, simultaneamente, qualidade de vida às pessoas.
Concorrendo para o cumprimento do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação
2014-2017 e do V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017,
continua a dar o devido destaque às empresas e outras entidades empregadoras que, no dia a dia das suas
organizações, têm sabido viver a igualdade entre mulheres e homens, concretizando-a em medidas e ações
positivas de igualdade no trabalho, no emprego e na formação profissional, e de conciliação entre a vida
profissional, familiar e pessoal, destinadas a trabalhadores e trabalhadoras, e passa igualmente a valorizar,
sob modalidade autónoma, as boas práticas empresariais de prevenção e combate à violência doméstica e
de género.
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Acompanhando o avanço registado na promoção da igualdade de género no domínio da participação económica
e do mercado de trabalho, por via das medidas legislativas aprovadas nos últimos 4 anos, o PIQ evoluiu de
uma distinção de boas práticas para um galardão conferido a resultados comprovados, em que esse avanço
se espelhe, aferidos por critérios de avaliação de acrescida exigência.
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Destacam-se as medidas adotadas para combater a segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho e
as disparidades salariais, para garantir a manutenção do emprego a trabalhadores e trabalhadoras que integram
grupos vulneráveis da sociedade e para promover o aumento da participação efetiva das mulheres nos órgãos
de gestão das empresas, estabelecendo, como objetivo, a presença plural de mulheres e de homens nas
nomeações ou designações para cargos de administração e de fiscalização.
Deixa-se uma palavra de apreço a todas as entidades candidatas à 11ª edição do PIQ, pelo empenho demonstrado
na adoção de princípios e políticas proativas para combater as desigualdades de género no mercado de
trabalho, e outra de incentivo às empresas e outras entidades empregadoras para que se apresentem a futuras
edições do Prémio Igualdade é Qualidade, cumprindo, em âmbitos cada vez mais alargados, o seu objetivo
estratégico de combate à discriminação e de promoção da igualdade entre mulheres e homens no trabalho,
no emprego e na formação profissional, bem como a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.
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entre Mulheres e Homens,
cia Doméstica e de Género

Joana Gíria, Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE)
O Prémio Igualdade é Qualidade – PIQ insere-se nas medidas inscritas no V Plano Nacional para a Igualdade
de Género, Cidadania e Não-discriminação 2014-2017 – V PNI, tendo por objetivo a promoção da igualdade
entre mulheres e homens, a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, bem como práticas
empresariais e organizacionais de prevenção e combate à violência doméstica e de género.
A distinção de boas práticas no âmbito da responsabilidade social das empresas e de outras entidades
empregadoras compreende, atualmente, três categorias, uma para o setor público, uma para o setor privado
e outra para o setor de economia social.
A partir da atual edição do PIQ, as boas práticas no âmbito da prevenção e do combate à violência doméstica
e de género passaram a estar incluídas no leque de requisitos a avaliar, complementando, entre outros, os
que se prendem com a incorporação, na cultura das entidades empregadoras, da conciliação entre a vida
profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores e das trabalhadoras e que constituem elementos fundamentais
para a qualidade do trabalho, a competitividade, a sustentabilidade e a ética empresarial e organizacional,
imprescindíveis ao exercício da cidadania em prol dos direitos humanos.

3

O PIQ é um instrumento exigente, constituindo, por isso mesmo, um desafio e uma mais-valia para as
organizações. Assim, dar a conhecer as entidades empregadoras com práticas bem-sucedidas nesta área,
tem, certamente, um efeito multiplicador e disseminador da responsabilidade social.
A cerimónia da 11.ª edição do PIQ, relativa ao ano de 2014, tem lugar no mês de junho que, por feliz
coincidência, se inicia com a comemoração do Dia Mundial da Criança, logo no dia 1, o que nos remete para
a importância da proteção na parentalidade e da conciliação da vida profissional e familiar, essenciais num
estado de direito democrático como é Portugal.
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Criada, em outubro de 1995, para assegurar a gestão do arrendamento de habitação social municipal dos
bairros de Lisboa que a Câmara Municipal lhe confiou, a GEBALIS pretende assegurar uma política de
gestão integrada, que visa a administração dos bairros, a qualidade de vida das populações residentes e a
conservação do património.
A GEBALIS tem como missão promover a qualidade de vida, a integração social e a autonomia das populações
residentes nos bairros municipais de Lisboa, garantindo a gestão financeira, a execução de obras de conservação
e manutenção dos edifícios, bem como a promoção de projetos de intervenção social, visando a resolução
e antecipação de problemas.
Os seus valores organizacionais são: a orientação para os moradores/as; a inovação; a responsabilidade
social; a liderança; e a rentabilidade.
Numa lógica de gestão de proximidade, a GEBALIS dispõe, para além da sede, de mais doze estruturas
(gabinetes de bairro), constituídas por equipas multidisciplinares. Os gabinetes de bairro encontram-se

MENÇÃO HONROSA - categoria setor pÚblico

Nome da organização: GEBALIS - Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, E.M., S.A.
Ramo de atividade: Administração de imóveis por contra de outrem
Data da fundação: 1995
Natureza jurídica: Empresa Municipal
Dimensão da organização: Média
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distribuídos por cinco zonas de intervenção na cidade de Lisboa, cobrindo 69 bairros, 22.620 frações e uma
população de cerca de 64.000 pessoas.
É uma empresa de média dimensão que conta no seu quadro de pessoal, com 107 mulheres e 83 homens,
num total de 190 trabalhadores/as.
A Menção Honrosa atribuída à GEBALIS visa reconhecer a existência de políticas exemplares na área da
igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e de práticas
empresariais de prevenção e combate à violência doméstica e de género, nomeadamente:
•

Compromisso com a igualdade de género e a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal,
ao nível da direção.

•

Implementação de um plano para a igualdade entre mulheres e homens.

•

Existência de uma Comissão de Ética responsável pelo tratamento de sugestões apresentadas por
trabalhadores/as, bem como pela resolução de eventuais situações de ofensa da dignidade das pessoas
da empresa.

•

Envolvimento dos trabalhadores e das trabalhadoras na promoção de medidas de igualdade de género
e participação dos/as seus/suas representantes na monitorização do plano para a igualdade.

•

Utilização de linguagem inclusiva e imagens não discriminatórias em função do sexo, quer na comunicação
interna, quer na comunicação externa.
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•

Equilíbrio entre homens e mulheres no gozo da concessão de períodos para assistência a ascendentes
e cônjuges.

•

Existência de medidas de incentivo, especificamente para homens, promovendo o uso partilhado da
licença parental, concedendo a estes, para além da lei, um período de licença remunerada de 15 dias.

•

Atribuição de um prémio monetário pelo nascimento de filho/a e um cabaz de educação para os/as
filhos/as de trabalhadores e de trabalhadoras.

•

Monitorização e registo da atribuição de prémios monetários por nascimento de filho/a e de benefícios
para assistência a filho/a menor e outros descendentes.

•

Monitorização e registo das práticas que demonstram o empenho efetivo da empresa na prevenção e
combate à violência doméstica e de género.
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O Grupo Auchan é, em Portugal, herdeiro da experiência do Grupo Pão de Açúcar - o primeiro grupo na área
da distribuição moderna no nosso País, que marcou o mercado português com algumas das mais importantes
inovações do setor.
Atualmente, o Grupo Auchan assegura a gestão da cadeia de hipermercados Jumbo e supermercados Pão
de Açúcar em Portugal, sendo esta constituída por um parque de 32 lojas (22 da insígnia Jumbo, 8 da
insígnia Jumbo Pão de Açúcar e 2 da insígnia Pão de Açúcar), com uma área total de 197.630 m , e ainda
26 Gasolineiras Jumbo, 23 espaços Saúde e Bem Estar, 1 Quiosque Parafarmácia, 8 Óticas Jumbo e uma
Loja Jumbo Natureza.
Emprega em Portugal 8.112 trabalhadoras/es: 5.268 mulheres e 2.844 homens. Possuindo um programa
de gestão de talentos e de competências, com um modelo de avaliação de competências transversais para
os trabalhadores e as trabalhadoras, a Auchan Portugal Hipermercados promove o princípio de igualdade e
não discriminação, com uma forte aposta nos talentos humanos e na formação profissional. Neste contexto,
destacam-se a existência de equidade ao nível dos cargos de direção e de integração dos homens e das

MENÇÃO HONROSA - categoria setor PRIVADO

Nome da organização: AUCHAN Portugal Hipermercados, S.A.
Ramo de atividade: Comércio a Retalho
Data da fundação: 1970
Natureza jurídica: Sociedade Anónima
Dimensão da organização: Grande
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mulheres em profissões tradicionalmente sub-representadas por um dos sexos, a implementação de planos
para a Igualdade e a abertura de dois serviços educativos – Colégios Rik & RoK de Alfragide e da Amadora –
com horários alargados, entre as sete da manhã e a meia-noite, dirigidos aos trabalhadores e trabalhadoras
e também à comunidade local.
Em Portugal, esta organização é a única do seu setor de atividade certificada pela norma internacional
SA8000 – Responsabilidade social.

12

A Menção Honrosa atribuída ao Grupo Auchan visa reconhecer a existência de políticas exemplares na área
da igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e de práticas
empresariais de prevenção e combate à violência doméstica e de género, nomeadamente:
•

Existência de plano para a igualdade entre mulheres e homens, com objetivos claros e definidos e com
metas a atingir, tendo ainda cada loja a obrigatoriedade de fazer o seu próprio plano de ação.

•

Participação de trabalhadores e trabalhadoras e/ou dos seus representantes na definição de medidas de
promoção da igualdade entre mulheres e homens, realizando auditorias baseadas no estudo do clima social.

•

Divulgação de normas específicas que, de forma regular, garantem o respeito pela dignidade de mulheres
e homens no local de trabalho.

•

Aquando do acolhimento de novos/as trabalhadores/as, divulgação dessas normas específicas, bem
como das práticas de conciliação existentes na organização.

•

Utilização de linguagem inclusiva e imagens não discriminatórias em função do sexo, quer na comunicação
interna, quer na comunicação externa, sendo a Direção de Recursos Humanos responsável pela sua
monitorização.

•

Concessão de períodos para assistência a ascendentes e cônjuges dos trabalhadores/as, para além do
que está previsto na lei.

•

Disponibilização de serviços de apoio para familiares, nomeadamente creches, bem como de apoios
financeiros.

•

Atribuição de benefícios financeiros e/ou em espécie, por parentalidade aos trabalhadores/as.

•

Integração do tema da violência doméstica e de género nos processos de decisão estratégica e nas
prioridades da direção, em articulação com a Fundação Auchan.

•

Existência de mecanismos de despiste de situações de violência doméstica e de género em cada loja e
ainda de uma linha telefónica -Linha Alerta Auchan.

•

Realização de iniciativas de inserção sociolaboral de trabalhadoras/es vítimas de violência doméstica e
de género e divulgação de mensagens condenatórias da violência doméstica e de género.
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A Associação DIANOVA Portugal é publicamente reconhecida como uma Instituição Particular de Solidariedade
Social, Associação de Utilidade Pública e Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, de
âmbito nacional e sem fins lucrativos, especializada na educação e promoção da saúde, tratamento das
toxicodependências, reinserção socioprofissional, apoio psicossocial e desenvolvimento sociocomunitário,
e na formação e capacitação de pessoas e organizações.
A operar em Portugal desde 1984, tem sido um agente proativo de inovação organizacional e social, intervindo
em estreita cooperação com o setor público e privado (enquanto agente de transformação social do terceiro
setor - Economia Social e Solidária). O investimento realizado na melhoria contínua da sua estrutura e dos
serviços disponibilizados, permitiu-lhe, ao longo dos anos, alcançar certificações em Gestão da Qualidade
pela ISO 9001:2008 (2005), como Entidade Formadora Acreditada pela Direção Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho (DGERT) do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), em 2009, e do
Conselho Científico-Pedagógico da Formação Continua (CCPFC) do Ministério da Educação (ME), em 2011,
e EFR Economia Social (marca Entidade Familiarmente Responsável para as Organizações da Economia Social
e Solidária - Terceiro Setor, 2013).

MENÇÃO HONROSA - categoria setor ECONOMIA SOCIAL

Nome da organização: Associação DIANOVA Portugal – Intervenção em Toxicodependências e Desenvolvimento Social
Ramo de atividade: Outras Atividades Associativas
Data da fundação: 07/07/1984
Natureza jurídica: Instituição Particular de Solidariedade Social e Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
Dimensão da organização: Pequena
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A Menção Honrosa atribuída à DIANOVA visa reconhecer a existência de políticas exemplares na área da
igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e de práticas
empresariais de prevenção e combate à violência doméstica e de género, designadamente:
•

Afirmação do compromisso da igualdade de género como valor fundamental.

•

Existência de um Plano para a Igualdade, bem estruturado, com eixos orientadores, integrados por medidas
e pelas respetivas ações e com os objetivos mensuráveis e cronologicamente definidos, facilitando a
avaliação contínua e avaliação final do plano.

•

Responsabilização direta da Direção pela promoção da igualdade de género e pela prossecução dos
objetivos definidos no plano para a igualdade.

•

Existência de mecanismos concretos e recursos humanos específicos para acompanhamento da efetiva
igualdade de género na organização

•

Monitorização, de forma consistente, dos progressos do plano de igualdade.

•

Afetação de verbas para a concretização das políticas e medidas para a igualdade de género.

•

Envolvimento dos/as representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras no processo de identificação
de necessidades, de planeamento e de avaliação contínua do plano para a igualdade entre mulheres e
homens.

•

Implementação de medidas de discriminação positiva a favor de mulheres ou homens para profissões
em que um dos sexos esteja sub-representado.

•

Prática estabelecida e rotinizada de divulgação de normas específicas que garantem o respeito pela
dignidade de mulheres e homens no local de trabalho,
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Agradecimento às entidades candidatas:
ASSF – Associação de Solidariedade Social de Farminhão
Associação de Moradores das Lameiras
Basto Vida, Serviços de Ação Social e Cuidados de Saúde
Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E.
EAMB-Esposende Ambiente, E.M.
ESDIME – Agência para Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Estradas de Portugal, S.A.
ESRI Portugal, Sistemas e Informação Geográfica, S.A.
Fundação ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A.
ISS Facility Services, Gestão e Manutenção de Edifícios, Lda.
LCG-Liscongro, S.A.
REN – Redes Energéticas, S.G.P.S.
Xerox Portugal, Lda.
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