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1. ENQUADRAMENTO 
 

A promoção da igualdade de género constitui um dos princípios do Estado Português, estando 

inscrito com lugar de relevo no elenco de valores fundamentais a defender pela comunidade 

previstos na Constituição da República Portuguesa e resultando ainda de um conjunto alargado 

de instrumentos de Direito Internacional Público aos quais o Estado Português se vinculou, 

reforçando o seu compromisso para com a remoção das barreiras que ainda impedem uma 

efetiva igualdade de oportunidades entre mulheres e homens nos diferentes domínios da vida 

pública. 
 

Com vista a estabelecer uma estratégia de melhoria das relações entre homens e mulheres, 

nomeadamente em ambiente de trabalho, os planos para a igualdade de género são 

instrumentos de política global ao serviço das empresas, fixando metas a curto, médio e longo 

prazo, assim como os objetivos a cumprir para uma melhor utilização dos recursos ao serviço 

das empresas. Para tal, há que assegurar um profundo conhecimento dos recursos mobilizáveis 

e melhores práticas para atingir esses mesmos objetivos. O estabelecimento de um plano para 

a igualdade tem como base primordial a existência de um consenso em torno da necessidade 

de introduzir mudanças, de realizar um diagnóstico, de identificar os obstáculos e os fatores 

facilitadores da promoção da igualdade de resultados. 
 

As empresas, nomeadamente as do Setor do Estado, deverão assumir compromissos em 

matéria de igualdade, designadamente nos seus valores e princípios a todos os níveis da 

empresa, evidenciando o seu compromisso com a definição, desenvolvimento e melhoria 

contínua de políticas e práticas neste domínio, designadamente:  

 
• definindo uma política de promoção da igualdade de género e não discriminação 

adequada à natureza e à dimensão da empresa, bem como aos seus impactos previsíveis 

neste domínio; 

• estabelecendo objetivos estratégicos, nomeadamente através de boas práticas laborais, 

apoio profissional e de desenvolvimento pessoal, equipamentos, serviços e benefícios, 

entre outros. 
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• garantindo o cumprimento, a monitorização e a revisão de objetivos, programas, 

indicadores e metas nas suas políticas e práticas. 

 
É para esse efeito que o presente Plano é elaborado. 
 

 

1.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

A igualdade entre homens e mulheres constitui um aspeto essencial da dignidade da pessoa 

humana. A alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, estabelece como 

tarefas fundamentais do Estado: “Promover a igualdade entre homens e mulheres”. 

 
O princípio da igualdade está, da mesma forma, previsto no artigo 13.º da Constituição da 

República Portuguesa, que expressa o seguinte: 

“1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 

2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou 

isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, 

religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual.” 

 
O Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que aprova o regime jurídico do sector público 

empresarial, prevê, no seu artigo 49.º, o seguinte: 

“As empresas públicas devem prosseguir objetivos de responsabilidade social e ambiental, a 

proteção dos consumidores, o investimento na valorização profissional, a promoção da 

igualdade e da não discriminação, a proteção do ambiente e o respeito por princípios de 

legalidade e ética empresarial.”. 

 
Da mesma forma, o artigo 50.º daquele diploma postula que: 

 “1 - As empresas públicas implementam políticas de recursos humanos orientadas para a 

valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da 

produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo 

ativamente para a sua valorização profissional.   

2 - As empresas públicas adotam planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva 
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igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar 

discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.”. 

 

O disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 8 de março, estipula 

igualmente a obrigatoriedade de adoção de planos para a igualdade em todas as empresas do 

Setor Empresarial do Estado, bem como o reporte semestral ao membro do governo com tutela 

sobre a área da igualdade do resultado das avaliações efetuadas nesta matéria. 

 

Uma das áreas de intervenção prioritária para o efeito da prossecução dos objetivos acima 

referidos é a da promoção da igualdade de género no domínio profissional, quer através do 

conhecimento da realidade da situação profissional de homens e mulheres no ambiente de 

trabalho, quer através da adoção de boas práticas que permitam fazer face a diferenças 

injustificadas detetadas ou do acréscimo de normas legais que imponham regras de 

conduta tendentes ao mesmo fim ou proíbam comportamentos ilegais, à luz do princípio da 

igualdade previsto na Constituição da República Portuguesa. 
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2. FLORESTGAL – MISSÃO E VALORES 
 

A FLORESTGAL resulta da redenominação da anterior Lazer e Floresta – Empresa de 

Desenvolvimento Agro-Florestal, Imobiliário, Turístico e Cinegético, S.A., em consequência da 

reorientação estratégica definida pelo Governo para esta empresa no sentido da concentração 

da sua atividade no âmbito das ações necessárias à concretização das políticas públicas de 

promoção do desenvolvimento e gestão da floresta.  

A missão da FLORESTGAL consiste no planeamento, promoção e desenvolvimento de projetos 

no âmbito das atividades florestal e silvo-pastoril. A Sociedade pode, acessoriamente, explorar 

os serviços e efetuar operações civis, comerciais, industriais e financeiras relacionadas, direto 

ou indiretamente, no todo ou em parte, com o seu objeto social ou que sejam suscetíveis de 

facilitar ou favorecer a sua realização.   

Na sua atuação, a FLORESTGAL procura nortear-se por valores de transparência, ética e a 

integridade, promovendo, nas suas relações com todos os clientes, prestadores de serviço, ou 

quaisquer outras entidades com que opere e enquanto sociedade de capitais exclusivamente 

públicos, uma imagem de profissionalismo, competência e rigor do Sector Público Empresarial. 

 

2.1. Caracterização dos Recursos Humanos 

A Florestgal, S.A. conta, à data da elaboração do presente plano, com 2 colaboradores, 1 do 

género masculino e 1 do género feminino, conforme ilustrado no gráfico abaixo.   
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Para uma correspondência dos cargos/categorias da Administração Pública, o colaborador do 

género masculino é um técnico superior e a colaboradora do género feminino é assistente 

técnica. 

Quanto às remunerações, existe uma representatividade maior no género masculino, devido ao 

facto do técnico superior ter uma remuneração superior ao assistente técnico, dada a natureza 

das suas funções e responsabilidades.   

No que respeita aos Órgãos Sociais, a Florestgal contou, grande parte do ano de 2020, com 3 

elementos do Conselho de Administração, dos quais, 1 Presidente do género masculino, e 2 

Vogais Executivos, um do género masculino e outro do género feminino, garantindo, desta 

forma, a representatividade dos géneros feminino (33%) e masculino (66%), cumprindo com o 

n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 62/2017 de 1 de agosto. Desde novembro de 2020, a Sociedade 

conta com dois elementos, do género masculino, do Conselho de Administração, um Presidente 

e um Vogal Executivo.  
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3. PLANO DE IGUALDADE NA EMPRESA 
 

Resultante de uma análise global, podemos afirmar que a empresa encara a igualdade em 

diversas áreas: 

 

 Considera o exercício dos direitos da parentalidade, incluindo o período das licenças;  

 Estabelece acordos com vista à prestação de serviços com condições especiais nas 

áreas da saúde, desporto e restauração extensíveis ao agregado familiar;  

 Tem apoios financeiros ligados à saúde extensivos ao agregado familiar; 

 Valoriza o bem-estar de todos os seus colaboradores, investindo em boas condições de 

trabalho, respeitando os direitos e igualdade, promovendo a valorização pessoal e 

profissional, estimulando a frequência de formação e o desenvolvimento de 

competências; 

 Flexibiliza horários e meios de trabalho de acordo com as necessidades e objetivos da 

organização, de forma a permitir a conciliação entre a vida pessoal e profissional dos 

colaboradores; 

 Possibilita, em contexto de pandemia e outros motivos fundamentados, a realização do 

trabalho em modo remoto (teletrabalho). 

 

Este diagnóstico permite ainda concluir que o Plano para a Igualdade tem de ir mais além e 

estabelecer medidas adicionais nomeadamente: 

 

 Incentivar os colaboradores e colaboradoras a apresentarem sugestões que 

contribuam para a igualdade;  

 Avaliar a satisfação dos colaboradores e colaboradoras, tendo em conta os aspetos da 

igualdade de género, da conciliação entre a vida profissional, familiar, pessoal incluindo 

a proteção da parentalidade; 

 Divulgar em local apropriado e acessível, informação relativa aos direitos e deveres dos 

trabalhadores e trabalhadoras, em matéria de igualdade e não discriminação em 

função do sexo; 



 FLORESTGAL 
Empresa de Gestão e 

Desenvolvimento Florestal, S.A.. 

 
 

 

 
Página 9 

 
  

 Procurar estabelecer outras parcerias de serviços que se revelem facilitadoras da 

gestão diária de toda a comunidade PARPÚBLICA;  

 Elaborar um Código de Prevenção do Assédio que traduza os procedimentos 

necessários em caso de ocorrência de comportamentos que revelem qualquer tipo de 

assédio ou comportamento atentatório à igualdade de género, no trabalho. 

 

Assim, de seguida são elencadas as medidas a que a empresa se propõe desenvolver, em várias 

áreas da gestão da empresa, durante o ano de 2021: 

3.1. Missão e Valores 
 

Objetivos Medidas Meta Orçamento 

Consolidar o compromisso 

para a promoção da 

igualdade entre mulheres 

e homens junto dos 

documentos formais 

Rever os documentos 

estratégicos e 

instrumentos de 

comunicação interna e 

externa de forma a incluir 

a menção expressa da 

igualdade entre mulheres 

e homens 

Atualização dos 

documentos e 

aprovação pelo 

Conselho de 

Administração até final 

do primeiro semestre 

de 2021 

Não envolve 

custos 

 
 

3.2. Recrutamento e Seleção 
 

A FLORESTGAL, como empresa inserida no sector empresarial do Estado e obedecendo às regras 

de contratação deste sector, está condicionada no que concerne ao seu plano de admissões. 

Sempre que a FLORESTGAL recruta um colaborador ou colaboradora para os seus quadros, 

tenha presente o princípio da igualdade e não discriminação em função do género.  
 

Em todos os processos de seleção e contratação de pessoal não existem referências ao género 

como critério de escolha, nem linguagem suscetível de considerada discriminatória. Os 

princípios que orientam a política de contratação da FLORESTGAL baseiam-se na adequação do 

perfil técnico e das competências dos candidatos e candidatas às funções a desempenhar. 
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Objetivos Medidas Meta Orçamento 

Seleção/Recrutamento e 

Gestão de RH com base no 

princípio da igualdade e não 

discriminação 

A divulgação de ofertas 

de emprego, bem como a 

divulgação de concursos 

internos, deve utilizar 

linguagem inclusiva, com 

a indicação de aceitação 

de candidaturas de 

ambos os géneros (Não 

discriminação em função 

de género, etnia, religião, 

classe social em 

processos de 

recrutamento) 

Concretização da 

medida, ao longo 

do ano em 

processos de 

recrutamento que 

surjam 
Não envolve 

custos 

 

3.3.  Investimento no Capital Humano através da Formação 

Como é referido no Código de Ética, a Sociedade segue uma política de recursos humanos 

orientada para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo 

do aumento da produtividade. Os colaboradores e colaboradoras são tratados com respeito e 

integridade e a Sociedade está empenhada em contribuir ativamente para a sua valorização 

profissional.  

Desta forma, a FLORESTGAL considera dever promover o aperfeiçoamento pessoal e profissional 

dos seus quadros, incentivando-os para que desenvolvam e atualizem de forma contínua os seus 

conhecimentos e competências e tirem adequado proveito das ações de formação 

proporcionadas pela Sociedade.  

A FLORESTGAL incentiva de igual forma homens e mulheres a participarem em ações de 

formação e outros processos de aprendizagem ao longo da vida.  
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Objetivos Medidas Meta Orçamento 

Promover a integração no 

plano de formação de 

ações na área da Igualdade 

e a participação 

equilibrada de género na 

oportunidade de 

qualificação 

Elaborar e implementar o 

plano de formação tendo 

em conta a necessidade de 

garantir a oportunidade de 

qualificação, com 

promoção de debates 

sobre a temática da 

igualdade 

Elaboração do 

Plano de Formação 

até ao 1.º trimestre 

de 2021 

 
Não envolve custos 

 

3.4.  Remuneração e Gestão de Carreiras 

 

A FLORESTGAL, não dispõe, nomeadamente devido à sua reduzida estrutura operacional, de 

uma avaliação de funções que facilite uma mais efetiva gestão de carreiras, nem possui um 

processo de avaliação de desempenho. 
 

De futuro, com o crescimento da empresa e aumento das respetivas atribuições, serão dois 

instrumentos a desenvolver, que contribuirão para uma gestão cada vez mais adequada dos 

Recursos Humanos. 

 

3.5. Diálogo Social e Participação de Trabalhadores e Trabalhadoras  

 

Apesar de não dispor de uma metodologia sistematizada para avaliar o grau de satisfação dos 

colaboradores e colaboradoras, a FLORESTGAL está atenta a todas as eventuais questões ou 

sugestões suscitadas pelos colaboradores que possam contribuir positivamente para um bom 

ambiente de trabalho. 
 

A empresa desenvolverá todos os esforços para apoiar, de forma transparente, o 

desenvolvimento de iniciativas relevantes e viáveis, sugeridas pelos seus colaboradores e 

colaboradoras com vista a melhorar a igualdade entre homens e mulheres, iniciativas de 

formação, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, bem como a proteção da 

maternidade e paternidade.  
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Sempre que se justifica, a FLORESTGAL promove momentos de confraternização entre os seus 

quadros. Exemplo disso é a reunião de final de ano, organizada todos os anos, que constitui um 

momento de convívio franco e de partilha de ideias entre os funcionários FLORESTGAL e os que, 

na empresa-mãe, integram o grupo de serviços partilhados e cuja atividade operacional é 

desenvolvida de forma mais integrada. 
 

Objetivos Medidas Meta Orçamento 

Promover a participação 

dos trabalhadores e 

trabalhadoras na definição 

de medidas relativa à 

igualdade  

Promoção de consultas 

internas para sugestões de 

iniciativas em matéria de 

igualdade 

Inquérito realizado 

até setembro de 

2021 Não envolve custos 

 

3.6. Dignidade de Mulheres e Homens no Local de Trabalho 

 

Sobre esta matéria, a posição da FLORESTGAL. encontra-se consubstanciada no Código de Ética, 

que elenca, entre outros, os princípios de ética e as normas de conduta profissional. Para além 

desses princípios, a FLORESTGAL não possui normas escritas que garantam o respeito pela 

dignidade de mulheres e homens no local de trabalho, nem procedimentos formais ou 

específicos que permitam a efetiva apresentação de queixas ou reparação de danos decorrentes 

de eventuais violações do respeito devido.  
 

Objetivos Medidas Meta Orçamento 

Divulgação dos 

procedimentos específicos 

para prevenção e combate 

ao assédio 

Criação de um documento 

formal ao alcance de 

todos/as os/as 

colaboradores/as que 

complemente o código de 

ética e determine 

procedimentos de 

denúncia em caso de 

assédio 

Conclusão do 

procedimento e 

divulgação até 

outubro de 2021 
Não envolve 

custos 
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3.7. Informação, Comunicação e Imagem 

 

A comunicação, interna ou externa, da empresa, apesar de não obedecer a normas escritas, tem 

a preocupação de não utilizar formas de linguagem consideradas discriminatórias, 

nomeadamente em função do género, procurando sempre usar linguagem e imagens inclusivas 

e neutras.  

 

Objetivos Medidas Meta Orçamento 

Consolidar a inclusão da 

Igualdade de Género na 

Comunicação 

Adotar linguagem inclusiva 

nos meios de comunicação 

internos e externos. 

Apresentação da 

informação desagregada 

por sexos em todos os 

documentos que 

contenham informação 

sobre trabalhadores 

Revisão de 85% dos 

documentos 

Não envolve custos 

 

3.8. Conciliação entre a Vida Profissional e Pessoal  

 

A conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar é uma condição fundamental para que 

colaboradores e colaboradoras se sintam dedicados/as, empenhados/as e dispostos/as a levar 

a cabo a missão e os objetivos da FLORESTGAL.  
 

A Sociedade está plenamente consciente da importância deste princípio e tem desenvolvido 

algumas medidas neste sentido, como por exemplo a possibilidade do colaborador ou 

colaboradora flexibilizar o seu horário de trabalho ou até mesmo efetuar trabalho a partir de 

casa (teletrabalho). 
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Objetivos Medidas Meta Orçamento 

Promover novas formas 

de organização do 

trabalho para conciliação 

entre vida profissional, 

familiar e pessoal 

Analisar as áreas onde é 

possível conceder horários 

flexíveis, teletrabalho e 

trabalho a tempo parcial  

Analisar todas as 

situações que 

surjam ao longo 

do ano 

Não envolve 

custos 

 

3.9. Proteção na Maternidade, Paternidade e Assistência à Família 

A FLORESTGAL cumpre toda a legislação existente no que respeita a licenças de parentalidade 

ou de assistência à família (descendentes e ascendentes) e encara de igual modo o exercício dos 

direitos de pais e mães na assistência aos seus filhos, quer em situações de doença, quer no 

acompanhamento do seu percurso escolar. 

A FLORESTGAL disponibiliza, igualmente, a todos os seus funcionários e funcionárias um seguro 

de saúde, através de um protocolo com uma seguradora, o qual é extensível aos respetivos 

cônjuges e filhos. 

Com vista a melhorar a sua atuação neste domínio, a Sociedade estará atenta a todas as 

oportunidades que possam surgir na oferta de outros acordos ou protocolos. 

 

Objetivos Medidas Meta Orçamento 

Divulgar os direitos na 

proteção da parentalidade 

e assistência à família 

Aumentar a divulgação 

sobre esta temática Ao longo do ano Não envolve custos 
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4. AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO 
 

Com o propósito de garantir o sucesso do presente Plano torna-se essencial assegurar que o 

Conselho de Administração aprova o documento e assegura os meios que possibilitem a 

concretização das medidas a implementar.    

Anualmente, será promovida a avaliação da situação da FLORESTGAL em matéria de igualdade 

e, face à análise dos resultados obtidos, será, sempre que necessário, promovida a atualização 

do presente plano, que será de novo submetido para aprovação do Conselho de Administração. 

 

(aprovado em reunião de Conselho de Administração realizada a 25/11/2020) 

 

 


