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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 41 trabalhadores cuja média de idade se situa nos 39 anos. Destes cerca de 

17,07 % têm qualificação superior, sendo 88 % homens e 12 % 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 administração a percentagem é também 

de 66% 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 igual-

dade 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 racio-

nalidade 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 igualdade de género na TERAMB têm demonstrado a inexistência de 

gap salarial com uma evolução muito positiva do número de mulheres em cargos de dire-

ção/administração. 
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 Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2012, de 8 de março de 2012, veio determinar a obriga-

toriedade de adoção, em todas as entidades do setor empresarial do Estado, de um plano para a 

igualdade, tendente a alcançar a igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulhe-

res, eliminar as discriminações e facilitar a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. 

A Lei n,º 62/2017 de 1 de agosto vem estabelecer o Regime da representação equilibrada entre mu-

lheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público empre-

sarial e das empresas cotadas em bolsa. 

A Lei n.º 62/2017 veio ainda determinar para o setor público empresarial, o qual integra o setor em-

presarial local (do artigo 2.º da Lei n.º 50/2012), que a proporção de pessoas de cada sexo designadas 

para cada órgão de administração e de fiscalização de cada empresa não pode ser inferior a 33,33%, a 

partir de 1 de janeiro de 2018 

A Lei n.º 62/2017 veio a ser regulamentada pelo Despacho Normativo n.º 18/2019 de 17 de junho de 

2019, o qual estabeleceu, designadamente, a obrigação das entidades do setor empresarial local co-

municarem os seus planos para a igualdade no sistema de informação para as entidades do subsetor 

da administração local, ficando imediatamente acessíveis à Comissão para a Igualdade no Trabalho e 

no Emprego (CITE) e à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), assim como a produ-

ção de um guião para efeito de elaboração dos planos para a igualdade anuais. 

Nos artigos 23.º a 65.º do Código do Trabalho é dada relevância ao tema da Igualdade de Género, 

designadamente através de posições gerais sobre igualdade e não discriminação, proibição de assé-

dio, igualdade e não discriminação em função do sexo e parentalidade.  

Em 2019, através da Lei n.º 90/2019 de 4 de setembro, o Código suprarreferido foi alterado para refor-

ço da proteção na parentalidade, assim como o diploma que regula especificamente a proteção social 

na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no subsistema de solidariedade, estabelecendo 

designadamente a proibição de discriminação em função do exercício pelos trabalhadores dos seus 

direitos de maternidade e paternidade nomeadamente, discriminações remuneratórias relacionadas 

com a atribuição de prémios de assiduidade e produtividade, bem como afetações desfavoráveis em 

termos da progressão na carreira.  



 

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

 

 

 

m cumprimento do disposto no artigo 7.º da Lei n.º 62/2017 de 1 de agosto e do Despacho Norma-

tivo n.º 18/2019 de 17 de junho, a TERAMB apresenta o seu Plano para a Igualdade para 2021, com o 

objetivo de alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e ho-

mens, promovendo a eliminação da discriminação em função do sexo e fomentando a conciliação 

entre a vida pessoal, familiar e profissional.  

O plano abrange as dimensões obrigatórias contempladas no referido despacho, que são as seguintes:  

 Igualdade no acesso ao emprego  

 Igualdade nas condições de trabalho 

 Igualdade remuneratória 

 Proteção na parentalidade  

 Conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar  

O plano abrange ainda as seguintes áreas:  

 Estratégia, missão e valores  

 Formação inicial e contínua 

 Prevenção da prática de assédio no trabalho 
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 TERAMB tem vindo a incorporar na sua estratégia de gestão algumas ações que contribuem para 

que a igualdade de género nos seus diferentes domínios seja uma realidade na empresa. No segui-

mento do plano de ação apresentado aprovado para 2018/2020 apresenta-se um resumo das medidas 

propostas e do seu cumprimento: 

DIMENSÃO 
TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA CUMPRIMENTO 

RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO 

Tratamento da in-

formação estatística 

Desdobrar a informação es-

tatística por género nos indi-

cadores de recursos huma-

nos 

Cumpriu. Nos pro-

cedimentos de re-

crutamento desde 

2018 que é feita a 

estatística por géne-

ro. Essa informação 

pode ser constatada 

em todos os proces-

sos. 

Atrair mulheres para 

profissões sem pre-

conceito 

Incentivar um maior número 

de trabalhadoras pelas áreas 

de operação da empresa 

Cumpriu parcial-

mente. A natureza 

do trabalho de ope-

ração na instalação 

é essencialmente 

masculina. Todavia, 

em todos os car-

gos/funções de 

maiores qualifica-

ções a maioria são 

mulheres. 

PROTEÇÃO DA MA-

TERNIDADE E PATER-

NIDADE E ASSISTENCIA 

À FAMILIA 

Incentivo ao gozo de 

horas para frequên-

cia de cursos de pre-

paração para o parto 

Divulgar internamente os 

direitos existentes 
Cumpriu. 

DIÁLOGO SOCIAL E 

PARTICIPAÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

Diálogo com as or-

ganizações represen-

tativas dos trabalha-

dores/as 

Incluir o tema de conciliação 

da vida pessoal e familiar nos 

acordos 

Cumpriu. 
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BENEFICIOS DIRETOS A 

TRABALHADORES/AS 

Conciliação entre a 

vida profissional, 

familiar e pessoal 

Realizar ações de prevenção 

de doenças prevalentes iden-

tificadas através dos meios 

de diagnóstico interno, no-

meadamente Medicina no 

Trabalho. 

Cumpriu. 

Procurar implementar proto-

colos com empresas com 

serviços de conveniência 

para apoio à vida dos traba-

lhadores/as 

Não cumpriu. 



 

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

 

 

OBJETIVOS MEDIDAS 

DEPARTAMEN-

TOS/UNIDADE

S RESPONSÁ-

VEIS/PONTO 

FOCAL 

DEPARTAMEN-

TOS/UNIDADE

S ENVOLVI-

DAS/PONTO 

FOCAL 

ORÇAMENTO INDICADORES META 

OBSERVA-

ÇÕES DA 

EMPRESA 

Dimensão: Estratégia, Missão e Valores da Empresa 

Assegurar a imple-

mentação do Plano 

para a igualdade, a 

sua monitorização, 

acompanhamento e 

sustentabilidade 

Criação de um Comité 

(Task Force interna) para 

a igualdade entre mulhe-

res e homens e formali-

zação das respetivas 

competências Administra-

ção/Direção 

Responsável pelos 

Recursos Huma-

nos 

 

 

Não envolve custo 

específicos 

Comité/Task Force 

criada, com compe-

tências formalmente 

definidas, no ano de 

referência 

A TERAMB não 

tem dimensão 

para criar um 

Comité/Task Force 

mas terá uma 

pessoa responsá-

vel para dar apoio 

nessa matéria. 

 

Afetação de verbas para 

medidas e ações no âm-

bito da igualdade entre 

homens e mulheres 

Administra-

ção/Direção 

 Considerando a data 

de aprovação do 

plano e considerando 

que os Municípios 

exigem o orçamento 

até 31 de outubro, a 

TERAMB encontra-se 

ainda fase de planifi-

cação e elaboração 

do seu orçamento 

Verbas afetas medi-

das e ações no âmbi-

to da igualdade entre 

mulheres e homens 

Verbas afetas 

medidas e ações 

no âmbito da 

igualdade entre 

mulheres e ho-

mens 
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para 2021 pelo que 

para já não consegue 

prever se terá cabi-

mento para alocar 

verba para esta maté-

ria. 

Assegurar o respei-

to pelo princípio da 

igualdade entre 

mulheres e homens 

e não discriminação 

nas relações exter-

nas 

Promover e conso-

lidar relações ex-

ternas no âmbito 

da igualdade entre 

mulheres e homens 

Estabelecimento de rela-

ções de cooperação com 

entidades publicas e/ou 

organizações da socieda-

de civil que prosseguem 

o objetivo de promover a 

igualdade entre homens 

e mulheres 

Administra-

ção/Direção 

 

 Não envolve custos 

específicos 

Número de protoco-

los/parcerias/acordos 

estabelecidos no ano 

de referência 

1 Protoco-

lo/parceria/acordo 

estabelecidos no 

ano de referência.  

 

Dimensão: Formação Inicial e Contínua 

Promover uma 

cultura de igualda-

de entre mulheres e 

homens no local de 

trabalho, favore-

cendo práticas de 

gestão e de traba-

lho consonantes 

com a mesma 

Integração de um módu-

lo de formação sobre 

igualdade entre mulheres 

e homens no plano de 

formação anual, nomea-

damente sobre: estereó-

tipos de género; lingua-

gem inclusiva; proteção 

na parentalidade; concili-

ação da vida profissional, 

familiar e pessoal; assé-

dio moral e sexual no 

trabalho  

Responsável pelos 

Recursos Huma-

nos 

 

 Considerando a data 

de aprovação do 

plano e considerando 

que os Municípios 

exigem o orçamento 

até 31 de outubro, a 

TERAMB encontra-se 

ainda fase de planifi-

cação e elaboração 

do seu orçamento 

para 2021 pelo que 

para já não consegue 

prever se terá cabi-

mento para alocar 

verba para esta maté-

Inclusão do tema e 

n.º de pessoas abran-

gidas/formadas 

Módulo de forma-

ção no plano de 

formação anual 
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ria. 

Dimensão: Proteção na Parentalidade 

Garantir o direito 

ao gozo das licen-

ças de parentalida-

de pelos trabalha-

dores e pelas traba-

lhadoras  

Incentivar os traba-

lhadores homens 

ao uso partilhado 

da licença parental 

inicial 

Substituição temporária 

de trabalhadores e traba-

lhadoras em gozo de 

licenças no domínio da 

parentalidade, através de 

procedimentos contratu-

ais que assegurem essa 

substituição 

Administra-

ção/Direção 

 N/A Rácio entre o número 

de trabalhadores e 

trabalhadoras em 

gozo de licenças no 

domínio da parentali-

dade que foram subs-

tituídos/as temporari-

amente e o total de 

trabalhadores e tra-

balhadoras em gozo 

de licenças no domí-

nio da parentalidade 

no ano de referencia 

Todos/as os/as 

trabalhadores/as 

em gozo de licen-

ças no domínio da 

parentalidade são 

substituídos/as 

temporariamente 

no ano de refe-

rência, quando tal 

se justifique 

(atendendo a que 

há funções que 

pela sua natureza 

não são passiveis 

de substituição 

através de contra-

tação).   

 

Dimensão: Conciliação da Vida Profissional com a Vida Familiar e Pessoal 

Promover a conci-

liação da vida 

profissional com a 

vida familiar e 

pessoal dos traba-

lhadores e das 

trabalhadoras 

Disponibilização de equi-

pamentos próprios, con-

cessão de apoios finan-

ceiros ou celebração de 

protocolos com serviços 

de apoio para filhos e 

filhas (ou outras crianças 

a cargo) de trabalhadores 

e trabalhadoras 

Administra-

ção/Direção 

Responsável Re-

cursos Humanos 

Não envolve custos 

específicos 

Nº de protocolos 

conseguidos 

Tentar implemen-

tar protocolo para 

creches no muni-

cípio de Angra do 

Heroísmo e Praia 

da Vitória para 

abranger todos os 

funcionários da 

TERAMB que 

necessitem do 

serviço.  
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 TERAMB acompanhará e monitorizará a implementação do plano, verificando se as medidas 

definidas estão a ser postas em prática e se os objetivos estão a ser alcançados. 

Esse acompanhamento/monitorização será reportado no Relatório Final de Contas do ano de 

referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


