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INTRODUÇÃO
O Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE adiante designado de HDFF, EPE, com sede na Gala
- Figueira da Foz, é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotado
de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Encontra-se integrado na rede de
prestação de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde. A sua área de influência
abrange os concelhos da Figueira da Foz, de Montemor-o-Velho e parcialmente, os concelhos
de Soure, Cantanhede, Mira e Pombal, sem prejuízo do disposto pelas redes de referenciação
hospitalar, no contexto do Serviço Nacional de Saúde.
O n.º 1 do artigo 7º, da Lei 62/2017, de 1 de agosto, estabelece que as entidades do setor
público empresarial e outras, devem elaborar anualmente planos para a igualdade tendentes
a alcançar uma efetiva e progressiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre
mulheres e homens, promovendo a eliminação da discriminação em função do sexo,
fomentando a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.
Consciente de que a igualdade de género e não discriminação é uma questão de direitos
humanos e de justiça social que exige que, numa sociedade, homens e mulheres beneficiem
das mesmas condições e oportunidades de direitos e obrigações em todas as áreas, o HDFF,
EPE, orienta a sua atuação para a promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento
entre mulheres e homens, com base em critérios objetivos, comuns a homens e mulheres,
assegurando o cumprimento da lei, do código de ética e dos regulamentos internos em vigor
da instituição.
Pretende-se com presente documento a elaboração de um Plano para a igualdade de género,
a implementar no biénio 2021-2022, que estabeleça um conjunto de politicas e práticas não
discriminatórias em função do género abrangendo um amplo conjunto de áreas transversais
que se configuram como estratégicas para a igualdade de género, com o objetivo de atingir
níveis mais exigentes em termos de igualdade e bem-estar dos trabalhadores, como alavanca
para o sucesso da instituição.
O presente Plano, deverá constituir uma ferramenta que permita e favoreça a
implementação, a transversalização e a operacionalização de medidas que promovam a
igualdade de género em âmbito hospitalar. Assim, pretende-se que seja uma ferramenta de
gestão que simplifique e organize todo o processo de operacionalização das medidas a
implementar.
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1. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS
Missão
O HDFF, EPE tem por missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados, de qualidade,
em articulação com os cuidados de saúde primários e dos demais estabelecimentos de saúde
integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde, utilizando adequadamente os seus
recursos humanos e materiais de acordo com os princípios de eficácia e eficiência,
procurando a melhoria contínua dos cuidados tendo em conta as necessidades e as
expetativas dos utentes.
Tem um papel privilegiado na missão do HDFF, EPE a intensificação do conceito de
humanização e propugnação da valorização pessoal e profissional dos seus recurso humanos
que vise a tangibilidade de uma real igualdade entre homens e mulheres.
Visão
O Hospital e os seus profissionais exercem a sua atividade, através de procedimentos e
atitudes assentes em práticas humanistas e princípios estruturais, num quadro de
permanente e atuante disponibilidade, de dignificação humana e profissional, de
responsabilização e de diálogo.
O Hospital pretende ser uma unidade de referência na região pela prestação de cuidados de
saúde diferenciados e de qualidade, auto-sustentável económico-financeiramente, com
Urgência Médico-cirúrgica.
Valores
No cumprimento da sua missão, o HDFF, EPE e os seus profissionais perfilham os seguintes
valores e princípios:
a)

Respeito pela dignidade humana, diversidade cultural e pelos direitos dos utentes;

b)

Universalidade no acesso a cuidados de saúde e equidade no tratamento;

c)

Primazia à pessoa do utente;

d) Honestidade, sinceridade e franqueza no relacionamento com os utentes, seus
familiares e entre os profissionais;
e) Elevados padrões de humanização, qualidade e competência técnica e científica dos
serviços prestados;
f)

Espírito de equipa, integridade, confidencialidade, privacidade e cordialidade;

g)

A mudança como motor do desenvolvimento, focada nos seus profissionais;

h)

Eficácia e eficiência na utilização de todos os recursos ao seu dispor;

i) Respeito pela tradição histórica e cultural do HDFF, EPE assumindo cada profissional
o dever de contribuir positivamente para o seu engrandecimento;
j)

Responsabilidade social;

k)

Respeito pelo ambiente.
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2. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
A caraterização dos trabalhadores da entidade, que a seguir se apresenta, foi realizada com
os dados à data de 31/08/2020.
2.1. Trabalhadores, por Género
No que se refere ao género, existe uma forte predominância dos trabalhadores do sexo
feminino em quase todos os grupos profissionais, sendo 163 trabalhadores (23,09%) do
género masculino e 543 (76,91%) do género feminino.

Gráfico 1 - Trabalhadores por Género
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Fonte: SGRH

2.2. Trabalhadores, por Grupo Profissional e Género
Com exceção dos grupos profissionais de informática, dos administradores hospitalares e dos
membros do Conselho de Administração, em todos os outros grupos profissionais existe um
maior número de trabalhadores do género feminino, sendo nos grupos profissionais dos
enfermeiros e dos assistentes operacionais que essa diferença é mais significativa, conforme
se evidencia no gráfico que se segue.

Gráfico 2 - Trabalhadores por Grupo Profissional e
Género
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Fonte: SGRH
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2.3. Trabalhadores, por Faixa Etária e Género
No que se refere à estrutura etária, a mediana da idade dos colaboradores do mapa de
pessoal do HDFF, EPE situa-se nos 46 anos, sendo os escalões etários que medeiam os 35-39,
45-49 e 50-54, os que apresentam o maior número de trabalhadores.
A análise por género, permite concluir que a maioria dos homens se situa nas faixas etárias
35-39 e dos 55-59 anos e, a maioria das mulheres situa-se nas faixas etárias entre os 45 e os
54 anos. É de referir, a existência de dez (10) trabalhadores com mais de 65 anos, dos quais
seis (6) são médicos, uma mulher e cinco homens, os restantes quatro (4) distribuem-se pelos
outros grupos profissionais não podendo deixar de se prever a sua substituição num futuro
próximo.
Gráfico 3 - Trabalhadores por Faixa Etária e
Género
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Fonte: SGRH

2.4. Trabalhadores, por Carga Horária Semanal e Género
Considerando que o regime horário semanal de 35 horas é praticado por 78,05% dos
trabalhadores, uma análise da variável nessa carga horária semanal por género, permite
concluir que a existência de uma maior discrepância horária entre géneros nos trabalhadores
que realizam 35 horas semanais, tem maior expressão no género feminino nos grupos
profissionais de pessoal de enfermagem e pessoal assistente operacional, cujas carreiras aí
se encontram inseridos.

Gráfico 4 - Trabalhadores por Carga
Horária Semanal e Género
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Fonte: SGRH
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2.5. Trabalhadores titulares de Cargos de Direção / Chefia e Coordenação, por Género
No que se refere ao género e número de trabalhadores existentes nos diversos grupos
profissionais na instituição, pode-se concluir que dos 163 trabalhadores do género masculino
(23,09%) e das 543 trabalhadoras do género feminino (76,91%), a ocupação de cargos de
direção /chefia, distribui-se do seguinte modo:

33,87 % para os trabalhadores do sexo masculino e;
 66,13% para as trabalhadoras do sexo feminino, dados que nos permitem concluir
em termos relativos, que o número de homens que ocupam cargos de direção/chefia é
superior ao número de mulheres.

Fonte: SGRH

2.6. Trabalhadores, por Habilitação Literária e Género
Tendo em conta a formação e qualificação especializadas que é exigida aos profissionais, a
maioria dos colaboradores tem formação académica superior (71,10%), apenas 11,19% dos
efetivos têm um nível de escolaridade inferior ao 9.º ano e 0,99% tem o 4.º ano de
escolaridade.
A análise do nível de habilitação por género permite concluir que 71,78% e 69,24% dos
profissionais, respetivamente do sexo masculino e do sexo feminino, têm formação
académica superior. Relativamente ao nível de escolaridade inferior ao 9.º ano esta é detida
por 13,50% do total de trabalhadores do sexo masculino e 10,25% do total de trabalhadores
do sexo feminino.
No que se refere ao 4.º grau de escolaridade, 2,45% do total de trabalhadores do género
masculino e 0,54% do total de trabalhadores do sexo feminino são detentores deste nível de
escolaridade.
Gráfico 6 - Trabalhadores por Habilitação
Literária e Género
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2.7. Trabalhadores por Remuneração Mensal e Género
Quadro 1 - N.º de Trabalhadores por Remuneração mensal e Género
Intervalo
Remuneratório
[501-1000]
[1001-1500]
[1501-2000]
[2001-2500]
[2501-3000]
[3001-3500]
[3501-4000]
[4001-4500]
[4501-5000]
> 5000
Total Geral

Masc
51
31
41
5
19
6
3

Total
Geral
219
194
171
33
46
12
10
2
15
4
706

Fem
168
163
130
28
27
6
7
2
9
3
543

6
1
163

Fonte: SGRH

A análise da remuneração mensal por género permite concluir que 82,72% dos trabalhadores
aufere uma remuneração entre 501 e 2000 euros mensais, verificando-se neste escalão uma
predominância do género feminino 78,94% e, em praticamente todos os escalões, o que se
justifica pelo maior número de trabalhadores do género feminino.

2.8. Remuneração Máxima e Mínima, por Género
Quadro 2 - Remuneração Máxima e Mínima, por Género
Remuneração
Mínima
Máxima

Masc
645,07 €
5.298,84 €

Fem
645,07 €
5.681,86 €
Fonte: SGRH

Relativamente aos valores de remuneração mínima e máxima auferida pelos trabalhadores,
constata-se que a remuneração mínima auferida é igual nos dois géneros, existindo uma
diferença para mais na remuneração máxima auferida pelos trabalhadores do sexo feminino.

2.9. Remuneração Base Média, por Género
Quadro 3 - Remuneração base média, por Género
Masc
Remuneração Base Média

1.689,11

Fem
1.464,39
Fonte: SGRH
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Em termos de remuneração base média, verifica-se que a remuneração base média auferida
pelos trabalhadores do género masculino é 13,30% superior à auferida pelos trabalhadores
do género feminino, o que resulta de um maior peso relativo das remunerações auferidas
pelos trabalhadores do sexo masculino nos escalões remuneratórios superiores,
comparativamente com os trabalhadores do sexo feminino.
2.10. Trabalhadores portadores de deficiência, por Género
Quadro 4 - Trabalhadores portadores de deficiência, por Género
Masc
2

Grupo Profissional
P. Médico
P. de Enfermagem
P. TSDT
P. Assistente Técnico
P. Assistente Operacional
Total Geral

2
4

Fem
2
8
2
1
4
17
Fonte: SGRH

O número de trabalhadores com deficiência corresponde a 2,97% do universo dos
trabalhadores do Hospital, sendo 80,95% do total dos trabalhadores com deficiência do sexo
feminino.

2.11. Trabalhadores estrangeiros por Nacionalidade e Género
Quadro 5 - Trabalhadores estrangeiros por Nacionalidade e Género

País
Espanha
Cuba
Moldávia
Venezuela
Brasil
Total Geral

Masc

Fem

1
1
1
1

1

4

2
3

Total
Geral
2
1
1
1
2
7
Fonte: SGRH

Do total de trabalhadores do Hospital, apenas sete (7) - 0,99% - têm nacionalidade
estrangeira, sendo dois (2) provenientes de um país da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), dois (2) da União Europeia e três (3) de outros países.
3. DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO

HDFF, EPE promove o respeito pela igualdade de oportunidades, sendo que todas as
práticas, políticas e procedimentos laborais devem ser orientados no sentido de
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impedir a discriminação e o tratamento diferenciado em função da raça, género,
orientação sexual, credo, estado civil, deficiência física ou de opiniões de outra
natureza, origem étnica ou social, naturalidade ou associação sindical, tal como
expresso no seu código de ética.
O Plano para a Igualdade, para o biénio 2021-2022, que a seguir se apresenta, tem como
objetivo definir medidas que visem melhorar as práticas organizacionais existentes, bem
comos suprir alguns desequilíbrios que possam existir na gestão de recursos humanos no que
à igualdade de género diz respeito. Com o objetivo de definir as medidas a implementar no
âmbito do Plano para a Igualdade, passando por efetuar uma avaliação das práticas
desenvolvidas no HDFF, EPE através da realização de um diagnóstico para o efeito. De seguida
serão identificadas vários domínios de intervenção e as respetivas medidas a realizar para a
concretização do presente Plano.

Dimensão
Estratégia,
Missão e
Valores da
Entidade

Objetivo

Medida/ Ação

Conhecer as práticas para
a igualdade já
implementadas e as áreas
com maior desequilíbrio
através da realização de
um diagnóstico
adequado.

Criação de uma Comissão
para a Igualdade;
Seleção de um/a
profissional para a sua
coordenação.

Conhecer as práticas para
a igualdade já
implementadas e as áreas
com maior desequilíbrio
através da realização de
um diagnóstico
adequado.

Apresentação de
proposta para integração
na missão e valores do
HDFF, EPE, o
compromisso com a
promoção da igualdade
de género na instituição.
Integrar em todos os
documentos estratégicos
a menção expressa à
igualdade e não
descriminação entre
géneros.
Promoção de ações de
sensibilização e de
informação dos
colaboradores, acerca
das medidas e objetivos
de um Plano para a
Igualdade.
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Dimensão
Igualdade no
acesso ao
Emprego e nas
condições de
trabalho

Objetivo
Promover a igualdade e
justiça de tratamento
entre géneros

Medida/ Ação
Elaboração de um
regulamento para a
igualdade de género.
Elaboração de orientação
no sentido de ser
garantida a equidade na
representação do
género.

Responsável pela
implementação
Conselho de
Administração

Calendarização
2021 -2022

Comissão para a
Igualdade

Em concordância com a
lei, criação e aprovação
de uma política
remuneratória para o
HDFF, EPE.
Medidas que promovam
a progressão na carreira
para todos.
Medidas que promovam
regimes de trabalho e
vínculos contratuais, no
âmbito de uma política
de igualdade.
Acesso a funções de
chefia aos diversos
níveis, incluindo a cargos
de direção.
Acesso à formação
Assegurar que todas as
políticas são definidas
tendo em conta a
igualdade de género
Proteção na
Parentalidade
e na família

Estabelecer parcerias
com diversas instituições
de forma a promover a
conciliação entre a vida
profissional e familiar

Elaboração de
procedimentos de
atuação para eliminar
eventuais riscos
inerentes.
Averiguar a possibilidade
de estabelecer
protocolos com serviços
de creches, lares,
babysitting, entre outros.

Conselho de
Administração
Comissão para a
Igualdade
Conselho de
Administração

2021 -2022

2021 -2022

Comissão para a
Igualdade

O Plano irá ser monitorizado pela Comissão a criar, para a igualdade, durante o seu período
de implementação e vigência (anos 2021-2022). No final do ano de 2022 verificar-se-á a sua
implementação, com análise dos progressos realizados, através das medidas a seguir e que
se passam a enumerar:
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Objetivo

Medidas

Avaliar o sucesso da
implementação do Plano da
Igualdade.

Elaboração de relatório com os
resultados da execução do Plano para
a Igualdade, identificando os avanços
alcançados.
Divulgação do relatório com os
resultados da execução do Plano para
a Igualdade, através do sítio
eletrónico do Hospital, na Intranet,
ou via correio eletrónico.

Dar a conhecer o relatório
com os resultados da
execução do Plano para a
Igualdade

Responsável pela
implementação

Calendarização

Comissão para a
Igualdade

janeiro de 2023

Comissão para a
Igualdade

janeiro de 2023

Neste processo que o HDFF, EPE se propõe realizar, para garantir o sucesso da
implementação do presente Plano, devem ser cumpridos os seguintes critérios:



Aprovação do Plano pelo Conselho de Administração;
A Comissão para a Igualdade do HDFF, EPE a designar, deverá:
o Monitorizar o Plano da Igualdade e comunicar o resultado ao Conselho de
Administração;
o Acompanhar as ações desenvolvidas, avaliando os resultados, e propor ao
Conselho de Administração novas ações, sempre que seja identificada a
necessidade de reajustamento dessa ações.
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