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CAPÍTULO 01 – INTRODUÇÃO 

A 1 de agosto de 2017, através da Lei n.º62/2017, foi aprovado o 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. No seu artigo 7.º, as entidades do 

setor público empresarial devem, anualmente, “elaborar planos para a igualdade tendentes a 

alcançar uma efetiva 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”. 

De forma a cumprir esta exigência, a Penafiel Verde, EM, pretende, através deste documento, 

demonstrar o seu posicionamento atual, as suas políticas e práticas no âmbito da igualdade de 

género. 

CAPÍTULO 02 – PENAFIEL VERDE, EM 

A Penafiel Verde E.M., por delegação do Município de Penafiel, é responsável pela gestão e 

exploração dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água potável, bem 

como, a drenagem e tratamento de águas residuais, produzidas no concelho de Penafiel. 

Fundada em 2006, a Penafiel Verde E.M. tem realizado vários investimentos no concelho de 

Penafiel, reforçados pela capacidade de planeamento e de execução, mas também, pela 

experiência na gestão operacional e financeira, e ainda no desenvolvimento de soluções 

tecnológicas diferenciadoras. Também a dedicação e o empenho de todos os colaboradores 

permitem, à Empresa Municipal, a melhoria contínua na prestação de um serviço público de 

qualidade. 
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CAPÍTULO 03 – MISSÃO, VISÃO E VALORES 

MISSÃO 

A Penafiel Verde, EM é uma empresa municipal e tem por missão, por delegação do Município de 

Penafiel, a gestão e exploração, de forma sustentada, dos sistemas públicos de captação e 

distribuição de água potável e de drenagem e tratamento de águas residuais, produzidas no 

concelho de Penafiel, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos respetivos 

cidadãos. 

VISÃO 

Ser reconhecida, pelos seus clientes e outras entidades com as quais interage, como uma empresa 

municipal de referência no serviço público de abastecimento de água e drenagem águas residuais, 

pela sua competência e qualidade dos serviços prestados. 

VALORES 

Serviço Público 

Desenvolvimento Sustentável 

Qualidade do serviço 
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CAPÍTULO 04 – CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

Gráfico 1 –Distribuição dos Trabalhadores 
 

 

Gráfico 2 – Média da Idade dos Trabalhadores 
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Gráfico 3  Distribuição do cumulativo de carreira dos Trabalhadores  
 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organização do Conselho de Administração 
 

Mulher 
(Presidente) 

Homem 
(Administrador) 

Homem 
(Administrador) 

 

CARREIRA DE GESTÃO 
 

34% são Mulheres  
 

66% são Homens 

CARREIRA TÉCNICA 
 

53% são Mulheres  
 

47% são Homens 

CARREIRA OPERACIONAL 

 
11% são Mulheres  

 
89% são Homens 
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Gráfico 4 Distribuição de Remunerações 
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CAPÍTULO 05 – PLANO DE IGUALDADE 

O plano da Penafiel Verde, EM apresenta-se de seguida, forma simples e objetiva, com as 

seguintes variáveis apresentadas nas tabelas abaixo indicadas.  

Área 

Área de atuação em que as questões de igualdade são mais pertinentes: 

a) Recrutamento e seleção; 

b) Proteção da Maternidade e Paternidade, Assistência à Família e Conciliação com a vida 

familiar; 

c) Diálogo social e participação de trabalhadores; 

d) Respeito pela dignidade de mulheres e homens; 

e) Remuneração e gestão das carreiras; 

f) Formação e aprendizagem ao longo da vida; 

Medidas em vigor 

Enquadramento, em cada dimensão, dos procedimentos atuais. 

Medidas a implementar 

Para cada dimensão, as medidas que nos propomos implementar, no próximo mandato autárquico. 
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Área Medidas em vigor Medidas a implementar 

Recrutamento e 

seleção 

(R&S) 

Os procedimentos associados ao R&S na 

Penafiel Verde, EM assentam nos princípios da 

igualdade e não discriminação em função do 

género, proibindo a discriminação de tratamento 

dos candidatos a emprego e estágios. 

 

Os processos de R&S são divulgados em 

diferentes meios de comunicação, de modo a 

poderem abranger a maior diversidade de 

potenciais candidatos, sendo nos mesmos 

identificada a aceitação de candidaturas de 

ambos os géneros (M/F). 

 

A pré-seleção curricular baseia-se no perfil 

pretendido, independentemente da ascendência, 

idade, sexo, orientação sexual, estado civil, 

nacionalidade, origem ética ou raça, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, filiação 

sindical entre outras vaiáveis dos candidatos. 

 

A Penafiel Verde, EM tem integrado nos seus 

quadros trabalhadores com incapacidades e 

ajustado as condições de trabalho às condições 

físicas e psíquicas dos seus trabalhadores. 

 

Sempre que possível, incluir 

nos processos de R&S, em 

cada 3 candidaturas 

apresentadas, pelo menos 1 

do género sub-representado. 

 

Incluir no Manual de 

Acolhimento e Integração de 

novos(as) trabalhadores (as) 

um capítulo destinado à 

temática da igualdade de 

género e não discriminação. 

Sempre que possível, 

garantir a equidade na 

representação de género nos 

júris ou equipas de seleção. 
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Área Medidas em vigor Medidas a implementar 

Proteção da 

Maternidade e 

Paternidade, 

Assistência à 

Família e 

Conciliação 

com a vida 

familiar 

A Penafiel Verde, EM tem várias políticas 

dirigidas diretamente a todos os seus 

trabalhadores, ou aos seus familiares, que 

possibilitam o equilíbrio entre as esferas 

profissional, pessoal e familiar, destacando: 

 

- A flexibilidade de horário de trabalho  

- O teletrabalho; 

- Protocolos com ginásios e óticas locais 

Criação do prémio de mérito 
escolar para filhos de 
trabalhadores.  
 

Criação do dia da família no 
trabalho. 

Explorar a parcerias de férias 
escolares para filhos dos 
trabalhadores. 

Garantir o seguro de saúde para 

os trabalhadores que não 

usufruem da ADSE. 

Expandir protocolos com 

empresas de bens e serviços que 

promovam a qualidade de vida 

das famílias. 

Acesso a consultas de nutrição 

familiar, de forma a combater as 

doenças associadas a obesidade. 
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Área Medidas em vigor Medidas a implementar 

Diálogo Social e 

participação de 

trabalhadores 

A promoção do diálogo social é fomentada na 

Penafiel Verde, EM. 

No momento da admissão de novos 

trabalhadores e por forma a facilitar o seu 

Acolhimento, os mesmos são recebi- dos nos 

RH com uma apresentação geral do 

funcionamento da empresa, dos aspetos 

fundamentais do dia-a-dia laboral, visitam a 

empresa, e é-lhes entregue um Manual de 

Acolhimento que presta um conjunto de 

informações e orientações úteis ao seu 

adequada Integração. 

Divulgar a todos os(as) 

trabalhadores(as) o Plano 

para a implementação de 

políticas para a Igualdade de 

Género 

 

Área Medidas em vigor Medidas a implementar 

Respeito pela 

dignidade de mulheres 

e homens 

Recursos Humanos atendem todos os 

trabalhadores que queiram efetuar algum tipo 

de participação. 

Incluir o tema no 

questionário de riscos 

psicossociais, diagnóstico de 

situações de desrespeito 

entre mulheres e homens. 
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Área Medidas em vigor Medidas a implementar 

Renumeração e 

gestão de carreiras 

As políticas salariam da empresa não discrimina 

pela ascendência, idade, sexo, orientação sexual, 

estado civil, nacionalidade, origem ética ou raça, 

religião, convicções políticas ou ideológicas, 

Cria um modelo de carreiras 

que promove o mérito, não 

discriminando os seus 

colaboradores pelo género, 

nem por outras variáveis. 

 

Área Medidas em vigor Medidas a implementar 

Formação e 

aprendizagem ao 

longo da vida 

A Penafiel Verde, EM reconhece o acesso à 

formação como um direito comum a mulheres e 

homens, proporcionando-lhes os meios 

necessários à sua concretização, estimulando 

os processos de aprendizagem ao longo da 

vida, sem qualquer tipo de discriminação. 

Várias são as iniciativas que fomentam a 

aprendizagem e o desenvolvimento de todos os 

colaboradores: 

- Plano de formação anual executado 

maioritariamente em horário laboral e 

abrangendo todos os trabalhadores, também 

com a disponibilização de ações de inscrição 

livre e de desenvolvimento pessoal; 

- Divulgação de ações de formação externa 

avulsa; 

 

Promover a participação 

equilibrada de género e 

função no levantamento de 

necessidades de formação. 
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