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 TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, 

(adiante, TERAMB), é uma entidade empresarial local detida a 60% pela Câmara Municipal 

de Angra do Heroísmo e a 40% pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. Foi constituída a 1 

de Novembro de 2010, tendo como principal objeto social os serviços de interesse geral de 

gestão, tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos dos Municípios de Angra do 

Heroísmo e Praia da Vitória.  

Conta atualmente com 38 trabalhadores cuja média de idade se situa nos 39 anos. Destes 

cerca de 13,5 % têm qualificação superior, sendo 91 % homens e 9 % mulheres. Esta 

disparidade, em grande medida, é resultante na natureza tradicionalmente masculino deste 

tipo de serviço.  

No entanto se analisarmos do ponto de vista de distribuição de cargos de direção, a 

percentagem altera-se, 66 % mulheres e 33 homens % (inclui vogal do conselho de 

administração com funções executivas). Analisando a distribuição no conselho de adminsitração a 

percentagem é 100% mulheres. 
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 situação de mulheres e homens no mercado de trabalho em Portugal é caracterizada por 

apresentar um conjunto de assimetrias significativas, pese embora o crescimento notável da 

participação profissional feminina na segunda metade do século XX. 

As preocupações das políticas nacionais e europeias vão no sentido de definir medidas que 

alterem este quadro social e económico e promovam condições de inserção profissional e de 

desenvolvimento de carreiras em igualdade de circunstâncias para homens e mulheres. 

O Quadro de Referência Estratégica Nacional 2007-2013 (QREN) avança várias medidas 

dirigidas às entidades empregadoras para que se dinamizem políticas não discriminatórias 

em função do sexo, cobrindo um conjunto amplo de áreas transversais que se configuram 

como estratégicas para a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho e na 

sociedade em geral. 

Estes vários instrumentos de política têm por objetivo promover a responsabilidade social 

das empresas, e no tocante às empresas do sector público determinam as orientações para 

o seu bom governo, suscetíveis de lhes permitir níveis elevados de desempenho, assentes 

em princípios de racionalidade e eficiência empresariais e garantindo a qualidade dos 

serviços que prestam, gerindo-se por princípios corretos e em moldes que constituam 

exemplo para a difusão de boas práticas, a montante e a jusante da sua esfera de atuação. 

Nesta transversalização surge 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 com obrigação anual de elaboração dos 

planos de igualdade. 

Se analisarmos os indicadores de igualde de género na TERAMB têm demonstrado a 

inexistência de gap salarial com uma evolução muito positiva do número de mulheres em 

cargos de direção/administração. 
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 Lei n,º 62/2017 de 1 de agosto vem estabelecer 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. 

A elaboração do presente plano seguiu as orientações contantes do «Guia de auto-avaliação 

da igualde de género nas empresas» que prevê a realização de um autodiagnóstico tendo 

em vista a identificação da existência de políticas e práticas no domínio da igualdade de 

género. 

Deste modo definiu-se uma equipe de trabalho, que envolveu a gestão de topo e 

trabalhadores das diversas áreas da empresa, nomeadamente, do departamento de 

Valorização Multimaterial, Aterros e Logística, da Higiene e Segurança no Trabalho e do 

departamento de Valorização Energética. 

 

 

 

ara o diagnóstico utilizou-se a metodologia indicada no “Guia de autoavaliação da 

igualdade de género” que permitiu estabelecer o conjunto de medidas que serviram de base 

à reflexão sobre a incorporação da igualde do género na TERAMB. 

Composto por 65 perguntas, este questionário cobriu nove dimensões de análise: 

1) Missão e valores da empresa; 

2) Recrutamento e seleção de pessoal; 

3) Aprendizagem ao longo da vida; 

4) Remunerações e gestão da carreira; 
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5) Diálogo Social e Participação de trabalhadores e trabalhadoras e/ou suas 

organizações representativas 

6) Dever de respeito pela dignidade de mulheres e homens no local de trabalho  

7) Informação, comunicação e imagem; 

8) Conciliação entre vida familiar, profissional e pessoal; 

9) Proteção da maternidade e parentalidade e assistência à família. 

Da aplicação do questionário, apuraram-se os resultados e procedeu-se à leitura e análise 

dos mesmos. 

 

4.1. Interpretação dos resultados do diagnóstico 

 

Com base no diagnóstico a TERAMB ficou a conhecer a posição que ocupa face à legislação e 

à existência de boas práticas em matéria da igualdade entre mulheres e homens. 

A pontuação zero obtida nas questões A (eixo dos X) corresponde às empresas que 

cumprem integralmente ente a lei. Qualquer valor diferente do zero reflete o não 

cumprimento da lei. 

No que se refere às questões B (eixo dos y) quanto maior for a pontuação obtida, maior terá 

sido o caminho já percorrido pela empresa em termos de boas praticas no domínio da 

igualdade do género. 

Para visualização dessa posição foi elaborado o seguinte gráfico de resultados, onde pela 

interceção dos valores é evidenciado a posição da empresa. 
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A interpretação dos resultados é a seguinte: 

 

 Posição 1 (questões A=0, questões B> 750) – Empresa de excelência; 

 Posição 2 (questões A=0, questões B> 500 e <750) – Empresa com princípios e 

práticas significativas neste domínio; 

 Posição 3 (questões A=0, questões B> 250 e <500) – Empresa com princípios e 

práticas pouco expressivas neste domínio; 

 Posição 4 (questões A=0, questões B <250) – Empresa com princípios e práticas muito 

pouco expressivas neste domínio; 

 Posição 5 (questões A> 0, questões B> 0) – Empresa não cumpre com a legislação. 
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4.2. Síntese global dos resultados do diagnóstico e áreas de 

intervenção em matéria de igualdade de género 

 

Resultante deste diagnóstico, foram identificadas as dimensões mais e menos cotadas: 

TOP +(dimensões mais cotadas): 

 Remunerações e Gestão da Carreira 

 Informação, Comunicação e Imagem 

 Novas formas de organização do trabalho 

TOP – (dimensões menos cotadas): 

 Benefícios diretos aos familiares dos trabalhadores e trabalhadoras  

 Proteção na maternidade e paternidade e assistência à família 

 

Face aos resultados obtidos conclui-se que a empresa para além de cumprir com a 

legislação em vigor no domínio da igualdade do género, tem princípios e praticas pouco 

expressivas neste domínio (B=400). 

 

 

 

om base nos resultados obtidos e de acordo ainda com a metodologia do “Guia de 

autoavaliação da igualdade de género” prende-se implementar as seguintes medidas que 

são parte integrante do Plano para a Igualdade de Género para o biénio 2018-2020. 
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DIMENSÃO TIPO DE MEDIDA MEDIDA 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Tratamento da informação estatística Desdobrar a informação estatística por 
género nos indicadores de recursos 
humanos 

Atrair mulheres para profissões sem 
preconceito 

Incentivar um maior número de 
trabalhadoras pelas áreas de operação da 
empresa 

PROTEÇÃO DA MATERNIDADE E 
PATERNIDADE E ASSISTENCIA À FAMILIA 

Incentivo ao gozo de horas para frequência 
de cursos de preparação para o parto 

Divulgar internamente os direitos existentes 

DIÁLOGO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DOS 
TRABALHADORES 

Diálogo com as organizações 
representativas dos trabalhadores/as 

Incluir o tema de conciliação da vida pessoal 
e familiar nos acordos  

BENEFICIOS DIRETOS A 
TRABALHADORES/AS 

Conciliação entre a vida profissional, 
familiar e pessoal 

Realizar ações de prevenção de doenças 
prevalentes identificadas através dos meios 
de diagnóstico interno, nomeadamente 
Medicina no Trabalho. 

Procurar implementar protocolos com 
empresas com serviços de conveniência 
para apoio à vida dos trabalhadores/as  
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 presente plano foi definido para o período 2018-2020 e representa o compromisso 

da TERAMB para com as medidas nele constante. 

Será monitorizado e revisto anualmente, através da avaliação do cumprimento das 

metas definidas para cada uma das medidas, com o intuito de incorporar novas e/ou 

reajustar as existentes.  

Esta revisão anual decorre aquando da elaboração do Plano Anual de Atividades da 

empresa. 

Terminada a vigência do presente plano, será realizado novo diagnóstico de avaliação 

das medidas implementadas para desenvolvimento de um plano futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


