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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 Heroís-

mo e a 40% pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. Foi constituída a 1 de Novembro de 2010, ten-

do 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 43 trabalhadores cuja média de idade se situa nos 39 anos. Destes cerca de 

16,67 % têm qualificação superior, sendo 88 % homens e 12 % mulheres. Esta disparidade, em grande 

medida é resultante na natureza tradicionalmente masculino deste tipo de serviço, muito associado a 

trabalho predominantemente manual. 

A classe funcional com maior número de colaboradores é a classe de Grupo IV – Profissionais qualifi-

cados – Sub grupo IV- 2 -Apoio Operacional, com o total de 18 colaboradores, dos quais não existe a 

presença de mulheres representando 42% do total dos trabalhadores, seguindo-se os técnicos alta-

mente especializados que representam 21% dos trabalhadores. Em todas as funções, com a exceção 

da função dos técnicos superiores, onde apenas predomina o género feminino (7%), existe uma pre-

dominância do género masculino. 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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Por fim salienta-se que a TERAMB elaborou, o Plano de Igualdade de Género e Relatório sobre Remu-

nerações pagas a Mulheres e Homens para o ano de 2022 que visa diagnosticar e prevenir qualquer 

diferença remuneratória injustificada que se comprove existir na estrutura remuneratória da Empresa e 

nas remunerações pagas a mulheres e a homens e que está disponível para consulta no site da empre-

sa. 

Dessa análise conclui-se que a remuneração média dos(as) colaboradores(as) da TERAMB é de 

€999,08, sendo a remuneração média feminina de €1393,80 e a remuneração média masculina € 

874,11. Verifica-se assim que a remuneração média auferida por homens inferior em € 519,69 (39%) 

face à remuneração média auferida pelas mulheres. As diferenciações salariais entre mulheres e ho-

mens registadas resultam de critérios objetivos justificados nas diferenças de categoria profissional e 

de antiguidade que influenciam o escalão e progressão no nível de categoria profissional, pois quando 

se compara um trabalhador e uma trabalhadora posicionados no mesmo nível e com a mesma anti-

guidade não se observam quaisquer diferenças salariais. 

Quanto à atribuição de remuneração variável, como por exemplo os subsídios de turno, trabalho no-

turno ou prevenção, as eventuais diferenças são justificadas pela categoria profissional desempenhada 

e o seu contributo para o serviço prestado pela Empresa e nunca em diferenças de género. 
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 situação de mulheres e homens no mercado de trabalho em Portugal é caracterizada por apresen-

tar um conjunto de assimetrias significativas, pese embora o crescimento notável da participação pro-

fissional 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 empre-

sas, 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 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(as) trabalhadores(as) dos 

seus direitos de maternidade e paternidade nomeadamente, discriminações remuneratórias relaciona-

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

em termos da progressão na carreira.  
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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 2022, 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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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 in-

corporação da igualde do género na TERAMB. 

Composto por várias perguntas, este questionário cobriu sete dimensões de análise: 

1) Estratégia, Missão e valores da empresa; 

2) Igualdade no Acesso ao Emprego; 

3) Formação inicial e contínua; 

4) Igualdade nas Condições de Trabalho; 

5) Proteção na Parentalidade; 

6) Conciliação entre vida familiar, profissional e pessoal 

7) Prevenção da prática de assédio no trabalho. 

Tendo vista a realização de um diagnóstico abrangente à situação atual da TERAMB em matéria de 

igualdade de género, foram considerados os contributos de diversas fontes, a saber: 

o O Guião para a elaboração dos planos para a igualdade, publicado pela CITE, designadamente a 

Matriz de apoio ao diagnóstico; 

 Dados resultantes da auscultação aos colaboradores(as) em matéria de clima social; 

o Recomendações, decorrentes da análise técnica da CITE, ao plano publicado pela TERAMB em 

2020. 

5.1. Enquadramento e situação de referência 

O acompanhamento sistemático da evolução de indicadores em matéria de género é fundamental 

para consubstanciar a discussão relativa à diversidade e inclusão. Por outro lado, esta análise não pode 

ser de forma alguma dissociada da atividade da empresa.  

Como tal, apresenta-se abaixo um conjunto de dados estatísticos que pretendem caraterizar a distri-

buição entre géneros na TERAMB, bem como suportar a identificação de possíveis áreas de interven-

ção em matéria de igualdade de género.  
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Em 2020, a TERAMB, EM, operou segundo um modelo organizativo e económico-financeiro que resul-

tou dos estudos de viabilidade económica e financeira que fundamentaram a sua constituição, em 

novembro de 2010, ainda, portanto, nos termos dispostos da Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro, no 

sentido de criar um empresa municipal com o objetivo de definir a melhor solução ambiental para 

valorizar os resíduos produzidos na ilha face ao Plano Estratégico da Região Autónoma dos Açores 

(PEGRA). 

O modelo de negócio previsto naquele estudo assenta na gestão, o tratamento e valorização de resí-

duos sólidos urbanos dos Municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória e ainda na possibilidade 

de gerir o abastecimento de águas e produção de energias renováveis. No entanto, até ao momento, 

apenas tem realizado atividade na área da gestão de resíduos e a consequente produção de energia 

renovável por via da valorização energética dos resíduos. 

Entre 2011 a 2015, foram os anos de desenho, organização e implementação dos diversos projetos e 

construção das respetivas infraestruturas. Durante os anos de 2015 e 2017 a atividade a TERAMB cres-

ceu de forma sustentada sendo que a gestão de recursos humanos tem uma grande relevância dentro 

da empresa pela ponte que faz entre as necessidades individuais e as organizacionais. Entre 2016 a 

2018, os objetivos da empresa estão inteiramente vocacionados para a aprendizagem de um know-

how muito específico, arranque, comissionamento e otimização das diversas valências. A partir desse 

momento, a empresa, assume como objetivo a organização interna, entrando na velocidade cruzeiro. 

No final de 2020 eram 40 colaboradores distribuídos por 2 departamentos cuja média de idade se 

situa nos 39 anos, sendo em 2020, 87,50 % homens e 12,50 % mulheres. Do ponto de vista de grau de 

estudo, apenas 17,50 % têm qualificação superior. Esta disparidade, em grande medida, é resultante na 

natureza tradicionalmente masculina deste tipo de serviço. No entanto se analisarmos do ponto de 

vista de distribuição de cargos de direção/administração, a percentagem altera-se, 60 % mulheres e 

40% homens. 

Mantém-se em vigor o Plano de Formação para o período 2021-2022com base no diagnóstico reali-

zado em 2018, das necessidades de formação assente em 4 fases: análise organizacional, análise indi-

vidual, análise funcional e análise técnica. 

Nos gráficos 1 e 2 são apresentados os dados relativos ao género da equipa da TERAMB no final de 

cada ano (2015-2020). 
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Gráfico 1 Equipa TERAMB por género no final de cada ano, excluindo membros do Conselho de Administração 

 

Gráfico 2: Equipa TERAMB por género no final de cada ano, incluindo membros do Conselho de Administração 

Importa salientar que, a TERAMB possui um normativo interno aprovado pelo Conselho de Adminis-

tração, onde foi aprovada a tabela remuneratória. Foi ainda aprovado, em 2020, o Regulamento de 

Avaliação de Desempenho. A TERAMB está a implementar um Regulamento Interno, que juntamente 

com a atualização do normativo interno, definem a política da empresa para a orientação e valorização 

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

tratando com respeito e integridade dos(as) colaboradores e colaboradoras e contribuindo ativamente 

para a sua valorização profissional, bem como a sua conciliação com a vida pessoal e profissional.  
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A remuneração é igualmente fixada com base em princípios como a competência pessoal, o nível de 

responsabilidade das funções atribuídas, o cargo exercido, o tempo de serviço e o enquadramento de 

mercado para funções equivalentes.  

5.1.1. Estrutura de Recursos Humanos 

5.1.1.1. Estrutura Organizativa 

A 31 de dezembro de 2020 a estrutura organizacional da TERAMB era constituída por 40 colaborado-

res e 3 administradores. As categorias profissionais são agrupadas nos níveis de qualificação de fun-

ções a seguir apresentados: 

Administração -  

Grupo I — Quadros médios – Direção 

Grupo II — Quadros intermédios e assistente de gestão 

Sub grupo II – 1 – Quadros intermédios 

Sub grupo II – 2 – Técnicos superiores  

Sub grupo II – 3 – Assistentes de gestão: 

Chefes de turno,  

Encarregado operacional 

Grupo III — Profissionais altamente qualificados 

Sub grupo III – 1 Técnico administrativo II 

Sub grupo III – 2 Técnico/operacional altamente qualificado  

Grupo IV — Profissionais qualificados 

Sub grupo IV – 1 Técnico/operacional qualificado 

Sub grupo IV – 2 Apoio operacional 

O Conselho de Administração nomeado para exercer funções é atualmente constituído por 3 mem-

bros, 1 homens e 2 mulheres. Considerando que o número de administradores é impar, não é possível 

cumprir com a proporção de pessoas, 33,3 %, de cada sexo, designadas para cada órgão de adminis-

tração e de fiscalização de cada empresa., conforme estabelecido no artigo 4º da Lei 62/2017, de 1 de 

agosto de 2017.  
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No entanto considerando o espirito da lei que procura garantir a igual participação das mulheres em 

órgãos de administração, a TERAMB está a cumprir com o regime de representação equilibrada entre 

mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público em-

presarial e das empresas cotadas em bolsa, uma vez que a percentagem de mulheres nesse órgão é de 

66%. 

Sendo a TERAMB, EM uma empresa do setor empresarial local, as remunerações dos administradores 

são as que resultam da aplicação do disposto na redação atual, no Regime Jurídico da Atividade Em-

presarial Local e das Participações Locais (RJAELPLOCAIS), Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto e dos esta-

tutos da empresa. 

5.1.1.2. Género 

Na distribuição dos(as) colaboradores(as) por género (5 mulheres e 35 homens), verifica-se predomi-

nância de homens, representando uma média de 85 % do total dos(as) colaboradores(as). Incluindo o 

Conselho de Administração na análise de género, verifica-se que mesmo dessa forma a TERAMB não 

cumpre com o equilíbrio de género. 

Esta disparidade, em grande medida, é resultante na natureza tradicionalmente masculina deste tipo 

de serviço. No entanto se analisarmos do ponto de vista de distribuição de cargos de dire-

ção/administração, a percentagem altera-se, 60% mulheres e 40 % homens. 

De acordo com o relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no 

emprego e na formação profissional, para 2018, elaborado pela Comissão para a Igualdade no Traba-

lho e no Emprego (CITE), a população ativa em Portugal, foi estimada em 5 232,6 milhares de pessoas, 

das quais 50,8% homens e 49,2% mulheres. A população ativa, entre 2017 e 2018, apresentou uma 

diferenciação em função do sexo e da idade, destacando-se:  

• Aumento da população ativa feminina (+0,8%) e diminuição da masculina (-0,2%);  

• Acréscimos mais expressivos nos segmentos com 65 e mais anos (+3,7%) e dos 45 aos 64 anos 

(+2,0%), enquanto os mais jovens aumentaram de forma ténue (+0,2%) e os pertencentes ao 

escalão entre os 35 e 44 anos (-1,7%) e nos 25 aos 34 anos (-1,6%) diminuíram.  

• Subida significativa da população ativa feminina nos segmentos dos 65 e mais anos (+9,7%), e 

dos 45 aos 64 anos (+4,0%).  
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A par da tendência que se tem verificado na redução da população residente em Portugal, também a 

participação no mercado de trabalho entre 2012 e 2018, apresentou uma redução de 150 mil pessoas 

na população ativa com 15 e mais anos. 

5.1.1.3. Vinculo Contratual 

Em 2021, todos os(as) colaboradores(as) da TERAMB têm contrato de trabalho sem termo, com exce-

ção de 3 trabalhadores(as). 

5.1.1.4. Funções 

Quanto às funções desempenhadas pelos colaboradores da TERAMB, verifica-se a seguinte decompo-

sição:  

Grupo I — Quadros médios – 2 colaboradores 

Grupo II — Quadros intermédios e assistente de gestão – 10 colaboradores 

Grupo III — Profissionais altamente qualificados – 10 colaboradores 

Grupo IV — Profissionais qualificados – 18 colaboradores 

A distribuição de colaboradores por funções encontra-se descrita no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 Decomposição da equipa TERAMB por funções 

A distribuição por género de cada classe funcional é conforme se apresenta no gráfico seguinte: 
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Gráfico 4 Decomposição da equipa TERAMB por funções e por género 

A classe funcional com maior número dos(as) colaboradores(as) é a classe de Grupo IV – Profissionais 

qualificados – Sub grupo IV- 2 -Apoio Operacional, com o total de 18 colaboradores, dos quais não 

existe a presença de mulheres, representado 42% do total dos trabalhadores, seguindo-se os técnicos 

altamente especializados que representam 21% dos trabalhadores. Em todas as funções, com a exce-

ção da função dos técnicos superiores, onde apenas predomina o género feminino (7%), existe uma 

predominância do género masculino. 

De acordo com o citado relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no traba-

lho, no emprego e na formação profissional, para 2018, elaborado pela CITE, as estimativas do Inquéri-

to ao Emprego 2018 demonstram uma tendência de continuidade nas diferenças entre homens e mu-

lheres na distribuição por nível de qualificação das profissões e das atividades económicas.  

Procedendo de acordo com a metodologia de classificação das profissões utilizada pelo CEDEFOP12 

em função das qualificações que serão exigidas para o seu exercício, verifica-se que em 2018 existiam 

mais mulheres (37,6%) do que homens (34,1%) a exercer profissões altamente qualificadas não manu-

ais, tendo-se verificado neste nível de qualificação, uma diminuição de 0,3 p.p. face ao ano anterior. 
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5.1.1.5. Grupo Etário 

Na distribuição dos colaboradores por grupo etário, verifica-se que a faixa etária entre os 35-39 anos é 

a que inclui maior número de colaboradores, representando 53% do total dos colaboradores, sendo a 

maioria do género masculino representando 50% dos colaboradores nessa faixa etária e 88% do total 

dos colaboradores. 

 

Gráfico 5: Distribuição de colaboradores por grupo etário e por género 

5.1.1.6. Níveis de escolaridade 

No que respeita às habilitações literárias detidas pelos colaboradores da TERAMB, 65% das colabora-

doras e dos colaboradores são detentores de graus de estudos do 2.º e 3.º ciclo e 17,5% detentores 

do ensino secundário. Tendo apenas 7 colaboradores com o ensino superior, representando do 17,5% 

do total dos colaboradores. 

 

Gráfico 6: Distribuição por habilitações literárias dos colaboradores por género 
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5.1.1.7. Distribuição por cargos dirigentes e órgãos sociais 

No universo do efetivo total de 43 colaboradores(as) (incluindo administração), 5 possuem um cargo 

na estrutura da Empresa, sendo destes 3 mulheres e 2 homens conforme distribuição seguinte, onde 

se verifica a predominância do sexo feminino. 

 Homens Mulheres TOTAL 

Diretor 1 1 2 

Conselho de Administração 1 2 3 

TOTAL 2 3 5 

5.2. Interpretação dos resultados da aplicação da matriz de diagnósti-

co 

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

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

A combinação dos diversos contributos permitiu incorporar neste plano a avaliação interna da situa-

ção atual da TERAMB, bem como, a perceção dos(as) colaboradores(as), a perspetiva externa da CITE e 

ainda dados factuais que ajudam a aferir, de forma objetiva, o posicionamento da empresa em matéria 

de igualdade de género, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria a desenvolver. 

De seguida, e com vista a suportar o plano para a igualdade de género apresentado, destacam-se os 

elementos mais relevantes deste diagnóstico. 

ESTRATÉGIA, MISSÃO E VALORES DA EMPRESA 

A MISSÃO, ESTRATÉGIA e VALORES da TERAMB incorporam aspetos relacionados com a Responsabili-

dade Social, no sentido abrangente do termo, em sintonia com as orientações da Comissão Europeia 

que entende que este conceito vai mais além do que as questões ambientais, como a biodiversidade, 

alterações climáticas, utilização eficiente dos recursos e prevenção da poluição; incluindo-se as práti-

cas laborais, como os direitos humanos, trabalho e formação, diversidade, igualdade de género, saúde 

e bem-estar dos trabalhadores.  
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No entanto, será de rever, os documentos no sentido de incluir expressamente a igualdade de géne-

ros. 

No que se refere à divulgação interna e externamente, no sentido de destacar a relevância da promo-

ção da igualdade de género na empresa e na sociedade, a TERAMB tem investido no desenvolvimento 

de iniciativas de comunicação interna e externa. Na esfera da comunicação externa, a TERAMB tem 

utilizado os canais digitais através do site reforçando a posição da empresa no que toca a este tema, 

divulgando para além do presente Plano, a Estratégia Nacional. 

IGUALDADE NO ACESSO AO EMPREGO 

A TERAMB promove a igualdade no acesso ao emprego, estando os princípios de não discriminação 

de género presentes nos procedimentos de recrutamento, sendo o preenchimento das vagas em fun-

ção dos conhecimentos técnicos e qualificações demonstradas pelos candidatos(as).  

Quanto à repartição de género pelas diferentes atividades da empresa e na formação das equipas, é 

incentivada a participação de ambos os géneros, incluindo nos concursos internos. Contudo, devido à 

natureza dos trabalhos, com exceção do trabalho administrativos, e a dificuldade de encontrar recur-

sos humanos em ilhas, verifica-se que os candidatos para as áreas de mecânica, eletricidade e condu-

ção de máquinas são do género masculino. 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTÍNUA 

A TERAMB procura promover a igualdade de oportunidades, independentemente do género, ao longo 

de todo o ciclo de vida de trabalho dos(as) seus(suas) colaboradores(as) e fá-lo assente 4 fases: análi-

se organizacional, análise individual, análise funcional e análise técnica. 

Por outro lado, procura a captação de talento com percursos académicos, profissionais e pessoais 

variados, tendo presente o princípio da igualdade e não discriminação em função do género. Ao longo 

do percurso profissional, procura-se ainda que esta diversidade de perfis e características seja potenci-

ada e reforçada, de modo a promover uma melhor preparação dos(as) colaboradores(as) em resposta 

aos múltiplos desafios diários que uma empresa deste género enfrente, promovendo a multi compe-

tências.   

A formação é uma área de constante investimento, essencial para o cumprimento da ambição de cres-

cimento. Promove-se ativamente uma cultura de meritocracia, onde a diferenciação do desempenho e 

contributo das pessoas e equipas é sustentado em processos e ferramentas de avaliação e reconheci-

mento. Avaliações de desempenho, promoções, revisões salariais e saídas são monitorizadas, de modo 
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a garantir uma gestão adequada em todas as equipas. No que à formação pessoal e profissional diz 

respeito, assegura-se que o acesso é transversal e equitativo a toda a organização, abrangendo os 

vários sectores.  

IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

As competências são reconhecidas de modo igual quer nos processos de promoção e progressão quer 

na remuneração e outros direitos/regalias. 

No sentido de promover a meritocracia, foi implementado a Avaliação de Desempenho. 

A TERAMB entende que a implementação de um Sistema de Avaliação de Desempenho é uma etapa 

bastante importante para esta empresa acreditando que contribuirá para o seu desenvolvimento, per-

mitindo ainda avaliar as competências e os objetivos traçados no plano de desenvolvimento de cada 

colaborador. 

Naturalmente, o Desenvolvimento Pessoal é um dos objetivos principais da avaliação de desempenho 

dividida em três componentes principais: Objetivos, Competências Comportamentais e Competências 

Técnicas.  

Além disso, está diretamente ligado com a motivação, um fator que a TERAMB considera fundamental 

num colaborador(a). Por outro lado, para além do desenvolvimento pessoal pretende-se o Desenvol-

vimento de Grupo, pelo que se dará enfase aos Objetivos Partilhados, uma vez que só assim será pos-

sível atingir os objetivos operacionais definidos para a empresa. 

PROTEÇÃO NA PARENTALIDADE 

No que se refere à proteção da parentalidade, a TERAMB, embora não concedendo licenças parentais 

com duração superior ao estabelecido na lei, tem por iniciativa própria, dispensa a trabalhadora ges-

tante sempre que necessário, possibilitando o trabalho a partir de casa.  

No período pós licença parental, sempre que possível, possibilita informalmente o trabalho a partir de 

casa, quando necessário à conciliação entre a vida profissional e pessoal e adaptação do tempo sema-

nal de trabalho. 

Todos(as) os(as) trabalhadores(as), mães ou pais, tem direito à licenças que entenderem, adaptando –

se os horários em função dessas licenças, assim como concedendo dispensa para assistência a filhos 

ou apoio na creche/escola, não contabilizado para efeitos de faltas. 
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Na organização dos trabalhos por turnos, é realizada com auscultação dos(as) trabalhadores(as) de 

forma a poder se elaborado um horário que potencie ao máximo a conciliação entre a vida familiar, 

pessoal e profissional. 

CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA FAMILIAR, PROFISSIONAL E PESSOAL 

A TERAMB realiza periodicamente uma auscultação aos(às) colaboradores(as), através de reuniões 

formais/informais, no sentido de conhecer a sua opinião relativamente a um conjunto de dimensões 

consideradas relevantes para a sua satisfação e comprometimento: cultura e valores, oportunidades de 

desenvolvimento, função e responsabilidades, relações interpessoais e trabalho em equipa.  

Da análise da auscultação resulta o desenho e implementação de medidas que permitam mitigar aspe-

tos referidos como menos positivos e, simultaneamente, expandir os pontos sinalizados como positi-

vos. Adicionalmente, a TERAMB revela sempre abertura para o diálogo social, tanto com as estruturas 

de representação dos trabalhadores, quando existem, como com as associações sindicais através do 

estabelecimento de acordos de empresa. 

PREVENÇÃO DA PRÁTICA DE ASSÉDIO NO TRABALHO 

A TERAMB tem implementado o CÓDIGO DE BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO 

ASSÉDIO NO TRABALHO onde compromete-se a defender os valores da não descriminação e do com-

bate ao assédio no trabalho. 

Pelo seu PLANO DE BOA CONDUTA E ÉTICA a TERAMB compromete-se que as relações, que se esta-

belecem entre os membros dos órgãos, os funcionários e demais colaboradores(as) desta empresa, 

bem como no seu contacto com as populações, assentem, nomeadamente, num conjunto de princí-

pios e valores, cujo conteúdo está, em parte, já vertido na Carta Ética da Administração Pública. 

Quer o código quer o plano de boa conduta ética estão divulgados em vários locais da empresa, para 

conhecimento de todos os trabalhadores. 

5.3. Síntese global dos resultados do diagnóstico e áreas de interven-

ção em matéria de igualdade de género 

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

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

expressivas neste domínio. 

5.4. Medidas e Práticas Implementadas 

 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.  

Ainda como nota introdutória, a data em que o plano da igualdade para o género é elaborado encon-

tra-se completamente desfasada dos atos de gestão, uma vez que só após a aprovação dos orçamen-

tos é possível elaborar e programar a restante atividade.  

Acresce ainda que este plano deve ser articulado com o Plano de Formação da empresa que só é pos-

sível concluir no primeiro trimestre de cada ano, porque naturalmente apenas nessa altura, são dispo-

nibilizadas informações por parte das entidades formadoras. De qualquer forma no ponto 6 encon-

tram-se definidos os responsáveis pela implementação das medidas.  

No seguimento do plano de ação apresentado aprovado para 2021 apresenta-se um resumo das me-

didas propostas e do seu cumprimento: 

 

 

 



 

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

 

OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES META 
ESTADO DO  

CUMPRIMENTO 

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 

Comité/Task Force 
criada, com compe-
tências formalmente 
definidas, no ano de 
referência 

A TERAMB 
não tem 
dimensão 
para criar 
um Comi-
té/Task 
Force mas 
terá uma 
pessoa 
responsá-
vel para 
dar apoio 
nessa ma-
téria. 

A TERAMB cumpriu 
e designou uma 
pessoa responsável 
por esta área. 

Afetação de verbas para 
medidas e ações no âm-
bito da igualdade entre 
homens e mulheres 

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 mu-
lheres e 
homens 

Não cumprido 

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 

Número de protoco-
los/parcerias/acordos 
estabelecidos no ano 
de referência 

1 Protoco-
lo/parceria
/acordo 
estabeleci-
dos no ano 
de referên-
cia.  

Em 2021 devido à 
situação pandémica 
que se vive não foi 
possível criar proto-
colos/parcerias 
como forma de 
salvaguardar os 
trabalhadores. 
 

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  

Inclusão do tema e 
n.º de pessoas abran-
gidas/formadas 

Módulo de 
formação 
no plano 
de forma-
ção anual 

Em 2021 devido à 
situação pandémica 
e com a adaptação 
de horários por 
forma a manter em 
funcionamento um 
serviço publico 
essencial e garantira 
a segurança e inte-
gridade de todos os 
funcionários não foi 
possível dar cum-
primento a este 
ponto. 
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Dimensão: Proteção na Parentalidade 
Garantir o direito 
ao gozo das licen-
ças de parentali-
dade pelos traba-
lhadores e pelas 
trabalhadoras  
Incentivar os tra-
balhadores ho-
mens ao uso parti-
lhado 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 

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 tra-
balhado-
res/as em 
gozo de 
licenças no 
domínio da 
parentali-
dade são 
substituí-
dos/as 
temporari-
amente no 
ano de 
referência, 
quando tal 
se justifi-
que (aten-
dendo a 
que há 
funções 
que pela 
sua nature-
za não são 
passiveis 
de substi-
tuição 
através de 
contrata-
ção).   

A TERAMB em 2021 
teve uma colabora-
dora em gozo de 
licença de parenta-
lidade. Esta colabo-
radora foi substituí-
da através do pro-
grama Berço de 
Emprego, programa 
este que dá apoio 
às entidades que 
necessitam a substi-
tuição de colabora-
dores neste âmbito.  

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 

Nº de protocolos 
conseguidos 

Tentar 
implemen-
tar proto-
colo para 
creches no 
município 
de Angra 
do Hero-
ísmo e 
Praia da 
Vitória para 
abranger 
todos os 
funcioná-
rios da 
TERAMB 
que neces-
sitem do 
serviço.  

A TERAMB tem 
apenas uma pessoa 
responsável pelos 
recursos humanos 
que não só está a 
afeta a esta área 
bem como está a 
outras. Com a situa-
ção pandémica 
vivida, deu-se prio-
ridade em garantir a 
segurança dos fun-
cionários e explorar 
esta opção em 
2022. 
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A elaboração deste plano, seguiu a mesma metodologia dos anteriores conforme “Guia de autoavaliação da igualdade de género” que permitiu estabe-

lecer o conjunto de medidas que serviram de base à reflexão sobre a incorporação da igualdade do género na TERAMB. 

 

OBJETIVOS MEDIDAS 

DEPARTAMENTOS/ 
UNIDADES RES-
PONSÁVEIS/ 
PONTO FOCAL 

ORÇAMENTO INDICADORES META DATA 

Assegurar a imple-
mentação do Plano 
para a igualdade, a 
sua monitorização, 
acompanhamento e 
sustentabilidade 

Afetação de verbas 
para medidas e 
ações no âmbito da 
igualdade entre 
homens e mulheres 

Administração/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 planificação e elabo-
ração do seu orçamen-
to para 2022 pelo que 
para já não consegue 
prever se terá cabimen-
to para alocar verba 
para esta matéria. 
Acresce ainda que em 
ano de eleições autár-
quicas, o prazo de 
outubro não é aplicável. 
 

Verbas afetas medi-
das e ações no 
âmbito da igualda-
de entre mulheres e 
homens 

Verbas afetas medi-
das e ações no 
âmbito da igualda-
de entre mulheres e 
homens 

A definir 
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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 
relações de coope-
ração com entida-
des publicas e/ou 
organizações da 
sociedade civil que 
prosseguem o obje-
tivo de promover a 
igualdade entre 
homens e mulheres 

Administração/Direção 
 

Não envolve custos 
específicos 

Número de proto-
co-
los/parcerias/acord
os estabelecidos no 
ano de referência 

Protocolo 
/Parceria/acordo 
estabelecidos no 
ano de referência. 

Dezembro/22 

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 
módulo de forma-
ção sobre igualdade 
entre mulheres e 
homens no plano 
de formação anual, 
nomeadamente 
sobre: estereótipos 
de género; lingua-
gem inclusiva; pro-
teção na parentali-
dade; conciliação da 
vida profissional, 
familiar e pessoal; 
assédio moral e 
sexual no trabalho  

Responsável pelos 
Recursos Humanos 
 

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 planificação e elabo-
ração do seu orçamen-
to para 2021 pelo que 
para já não consegue 
prever se terá cabimen-
to para alocar verba 
para esta matéria. 
Acresce ainda que em 
ano de eleições autár-
quicas, o prazo de 
outubro não é aplicável 
 
 
 
 

Inclusão do tema e 
n.º de pessoas 
abrangi-
das/formadas 

Módulo de forma-
ção no plano de 
formação anual 

Abril/2022 
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Promover a conci-
liação da vida 
profissional com a 
vida familiar e 
pessoal dos traba-
lhadores e das 
trabalhadoras 

Disponibilização de 
equipamentos pró-
prios, concessão de 
apoios financeiros 
ou celebração de 
protocolos com 
serviços de apoio 
para filhos e filhas 
(ou outras crianças 
a cargo) de traba-
lhadores e traba-
lhadoras 

Administração/Direção 
Responsável Recursos 
Humanos 

Não envolve custos 
específicos 

Nº de protocolos 
conseguidos 

Tentar implementar 
protocolo para 
creches no municí-
pio de Angra do 
Heroísmo e Praia da 
Vitória para abran-
ger todos os funci-
onários da TERAMB 
que necessitem do 
serviço.  

Dezembro/22 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


