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VAA – Vista Alegre Atlantis SGPS, S.A.
Plano para a Igualdade 2021

PREÂMBULO
A VAA – Vista Alegre Atlantis SGPS, SA, constitui-se como um grupo posicionado no sector da cerâmica e
cristalaria, cujo percurso histórico, desde a sua génese em 1 de Julho de 1824, sempre se pautou por
uma visão focada na inovação e na qualificação dos seus produtos tendo por base uma matriz de
atração, integração, retenção de talentos e igualdade, com uma orientação objetiva para criar as
melhores condições para os seus colaboradores e colaboradoras concretizarem os objetivos
profissionais (numa ótica de capacitação e condições de sucesso no trabalho) e pessoais (com base no
fomento de uma conjuntura na envolvente à empresa que garanta aos colaboradores as condições
sociais e familiares para a sua plena realização numa matriz que inclui habitação, cultura, desporto,
lazer, saúde, tempos livres e ensino).
A sua sede, localizada no Lugar da Vista Alegre, é espelho desta politica ao integrar com a fábrica, o
bairro operário, o teatro, a capela, o museu, o clube desportivo e todas as outras valências que
constituem o universo Vista Alegre.

INTRODUÇÃO
No contexto da experiência de um percurso histórico de quase dois séculos, que a empresa vai
completar em 2024, em que desde a sua fundação assumiu uma vontade de inovação numa ótica
abrangente, que o Grupo Vista Alegre Atlantis sempre integrou como pilares essenciais para a sua
dinâmica garantir condições pessoais, sociais, culturais e profissionais no âmbito do seu universo,
privilegiando temas como a igualdade e o bem-estar.
Nesta senda, a igualdade de género constitui um dos princípios fundamentais do Grupo Vista Alegre
Atlantis e da matriz de empresas que o constituem, orientando as bases e as medidas que a empresa
vem adotando, encontrando expressão no Código de Ética, no Código de Boa Conduta para a Prevenção
e Combate ao Assédio no Trabalho e na Politica de Diversidade, instrumentos que a empresa adotou.
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A promoção da igualdade de género em contexto laboral merece atualmente acolhimento ao abrigo do
quadro legislativo adotado, concretamente, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 8
de 2012 que veio consagrar num primeiro momento a obrigatoriedade de adoção de um plano para a
igualdade em todas as entidades do setor empresarial do Estado para atingir a igualdade de tratamento
e de oportunidade entre género, eliminar as discriminações e facilitar o equilíbrio entre a vida pessoal,
familiar e profissional.
Esta obrigatoriedade veio a ser alargada posteriormente às empresas cotadas em bolsa através da Lei
n.º 62/2017, de 1 de agosto, que aprovou o regime de representação equilibrada ente géneros nos
órgãos da administração e de fiscalização das entidades do sector público empresarial e empresas
cotadas em bolsa, estipulando no artigo 7.º a obrigação de elaboração e afixação de planos anuais de
igualdade.
A Lei n.º 62/2017 veio ainda estabelecer as quotas de representação de ambos os géneros nos referidos
órgãos de administração e fiscalização, sendo que a quota inicial de 20% para as empresas cotas em
bolsa, em vigor a partir da primeira assembleia geral eletiva que ocorrer após 1 de janeiro de 2018 é
atualmente de 33%, em execução desde a primeira assembleia geral eletiva que ocorrer após 1 de
janeiro de 2020.Materializando o quadro legislativo adotado, a VAA -Vista Alegre Atlantis SGPS, SA,
elaborou o presente Plano para a Igualdade a vigorar em 2021, que define os objetivos, medidas e as
metas a atingir para a promoção da igualdade entre mulheres e homens, identificando os aspetos
organizacionais relativamente aos quais se afigura necessário intervir e introduzir alterações, eliminando
entropias potenciadores de discriminação em matéria de género e alavancando práticas facilitadoras da
concertação entre a vida pessoal e familiar com a vida profissional.
Na génese do presente Plano para a Igualdade esteve o diagnóstico interno realizado sobre a
caracterização de género no meio laboral e das práticas da organização no que concerne a igualdade
entre mulheres e homens, com identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos, permitindo assim
uma definição objetiva e mensurável das prioridades relativamente às quais se impõe atuar.
Para a realização do processo de diagnóstico no tocante à identificação de políticas e práticas no
domínio da igualdade de género utilizou-se a matriz de apoio ao diagnóstico disponibilizada pela
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (“CITE”), retratando-se o status quo da
organização, concretamente, retratando as dimensões: Igualdade no Acesso a emprego; Formação
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Inicial e Continua; Igualdade nas condições de Trabalho; Proteção da Parentalidade; Conciliação da vida
profissional com a vida familiar e pessoal e Prevenção da prática de assédio no trabalho.
Os resultados obtidos na análise das diversas dimensões e respetivas subdimensões, espelham-se de
seguida.
Desde logo se alcança que o compromisso do Grupo Vista Alegre Atlantis com a promoção da igualdade
de género e diversidade encontra consagração nos órgãos de administração e fiscalização societário,
estando hoje consubstanciada formalmente num documento que foi aprovado em reunião de Conselho
de Administração de 4 de dezembro de 2017, em que a VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA, pretende
adotar e implementar uma política de diversidade tendo em vista promover a diversidade de género e
idade adequadas, assim como de capacidades e experiência académica e profissional complementares,
no seio dos respetivos órgãos de administração e fiscalização, alicerçada em particular nos seguintes
princípios: i) diversidade de conhecimentos, experiência e know-how, assim como de género, tanto a
nível nacional como internacional; ii) equilíbrio adequado entre idades e senioridades para um processo
de tomada de decisões mais ágil, ponderado, inovador e sustentável; iii) adequada combinação de
habilitações académicas; iv) domínio eclético nas várias áreas de conhecimento e experiência
profissional pluri-setorial; monitorização regular da implementação dos princípios que alicerçam a
política de diversidade adotada, revendo-a com uma periodicidade anual.”
Neste contexto, as preocupações e princípios subjacentes a essa política de diversidade têm estado
presentes nas sucessivas eleições dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, com
particular destaque para o mandato em curso de 2020, fazendo integrar, nomeadamente, no Conselho
de Administração, e também no Conselho Fiscal, pessoas de diversas idades, géneros e habilitações e
com experiências profissionais também diferentes, com o propósito de promover não só um maior
equilíbrio e desempenho no seio desses órgãos, bem como o reforço dos processos de tomada de
decisão e de controlo.
Por sua vez, a Comissão de Governo Societário aprovou, em reunião de 10 de março de 2020, as
Recomendações quanto à Política de Seleção dos Membros dos Órgãos Sociais para efeitos do
desempenho das suas competências de apoio ao respetivo processo eletivo em Assembleia Geral, em
concretização da Política de Diversidade e tendo por referência as normas legais e recomendações
aplicáveis e consideradas adequadas pela Sociedade neste domínio.
De acordo com tais Recomendações, na medida das suas competências e/ou quando solicitado pelos
Senhores Acionistas, a Comissão de Governo Societário emite relatório de apreciação dos candidatos a
membros dos órgãos sociais para potenciar o desempenho efetivo das suas funções, tendo por
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referência as normas legais e as Recomendações do Instituto Português de Corporate Governance
(“IPCG”) aplicáveis e os atributos individuais e requisitos de diversidade tidos por relevantes e
divulgados pela Comissão de Governo Societário, o que efetivamente veio a ocorrer em relação ao
processo eletivo para o mandato de 2020.
Nesta medida, a Sociedade considera estabelecer critérios e requisitos relativos ao perfil de novos
membros dos órgãos societários adequados e ter vindo a adotar boas práticas com vista a promover que
as propostas para eleição dos membros dos órgãos sociais possam ser acompanhadas de
fundamentação a respeito da política de diversidade em vigor na empresa, bem como da adequação do
perfil, conhecimentos e currículo à função a desempenhar por cada candidato.

Do diagnóstico efetuado, no que tange à dimensão “Igualdade no Acesso a Emprego”, resultou
demonstrado que o Grupo Vista Alegre Atlantis cumpre com o regime consagrado na subsecção III
(Igualdade e não discriminação) do Código do Trabalho, concretamente, com os direitos tutelados no
artigo 24º do Código do Trabalho, assegurando que o recrutamento dos colaboradores e colaboradoras,
desde a sua génese, concretamente, desde a divulgação dos anúncios de oferta de emprego ou outra
forma de publicidade ligada à pré-seleção, à seleção, culminando com o recrutamento, cumpre a
legalidade no que respeita à igualdade e não descriminação em função do sexo, de acordo com o
previsto no artigo 30º do Código do Trabalho;
Relativamente ao registo dos processos de recrutamento, mostra-se assegurado a conformidade do
procedimento com o disposto no artigo 32º do Código do Trabalho.
No que tange ao dever de informação dos trabalhadores e trabalhadoras previsto no artigo 106º do
Código do Trabalho, mostra-se também integralmente cumprido.
Em matéria de proteção da segurança e saúde de trabalhadora grávida, puérpera lactante, em
conformidade com o consignado no artigo 62º do Código do Trabalho e com o regime previsto na
secção III da Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro, concretamente, nos artigos 50º a 60º do citado
diploma (atividades proibidas ou condicionadas a trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes) o
Grupo Vista Alegre Atlantis cumpre também integralmente a legalidade.
Relativamente ao período experimental, mostra-se assegurado o cumprimento do disposto no artigo
111º do Código do Trabalho.
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Relativamente à dimensão “Formação inicial e contínua”, pese embora o caráter facultativo da
abordagem desta temática no presente diagnóstico, entendeu-se ser pertinente realizá-la, para melhor
se se alcançar um diagnóstico que retratasse transversalmente a realidade da empresa.
A este respeito assinala-se que o Grupo Vista Alegre Atlantis elabora os seus planos de formação, tendo
presente o princípio da igualdade e não descriminação entre mulheres e homens, assegurando desta
forma a oportunidade a mulheres e a homens de terem acesso ao número de horas de formação
certificada estabelecido por lei, cumprindo com o disposto no artigo 24º e o n.º 3 do artigo 30º do
Código do Trabalho nesta matéria.
Todavia, no que concerne ao acesso ao emprego, atividade profissional ou formação constatou-se a
necessidade de implementar medidas no sentido de dar cabal cumprimento ao disposto no n. º 3 do
artigo 30º do Código do Trabalho, porquanto da análise efetuada resultou evidenciado que nas ações de
formação profissional dirigidas a profissão exercida predominantemente por trabalhadores de um dos
sexos não estava implementada politica de promoção, sempre que justificada, de atribuição de
preferência a trabalhadores do sexo com menor representação, bem como sendo apropriado, a
trabalhadores com escolaridade reduzida, sem qualificação ou responsável por família monoparental ou
no caso de licença parental ou adoção.
De igual modo resultou demonstrado que a empresa não tem implementado procedimento para
compensar os eventuais desequilíbrios na situação de homens e mulheres na empresa, designadamente
incentivando a participação de homens e mulheres em ações de formação dirigidas a profissões/funções
em que um dos sexos esteja sub-representado, impondo-se assim atuar.

No que respeita à dimensão “Igualdade nas condições de Trabalho”, consignada na subsecção III,
divisão I, do Código do Trabalho, resultou evidenciado que o Grupo Vista Alegre Atlantis também
cumpre a legalidade, garantindo a igualdade de condições de trabalho, em conformidade com o
disposto no artigo 31º do Código do Trabalho, concretamente, e no que tange às suas obrigações
enquanto entidade empregadora, assegurando o cumprimento dos seus deveres nos termos
consignados no artigo 127º do Código do Trabalho, garantindo aos trabalhadores e trabalhadoras os
direitos consignados no regime de licenças, faltas e dispensas ao trabalho, previsto no artigo 65º do
citado diploma, assim como assegurando o cumprimento do disposto nos artigos 270º e 278º do Código
do Trabalho relativo aos critérios de determinação da retribuição.
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Assinala-se também que o Grupo Vista Alegre Atlantis cumpre a obrigação de Prestação anual de
informação sobre a atividade social da empresa previsto no art. 32º da Lei 105/2009, de 14 de setembro
e na Portaria 655/2010, de 21 de janeiro.
No que concerne à “Proteção na Parentalidade” prevista na subseção IV, artigos 33º a 65º do Código do
Trabalho, resultou evidenciado que o Grupo Vista Alegre Atlantis cumpre os direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras, assegurando o gozo das licenças, faltas e dispensas, de acordo com o regime previsto no
artigo 35º do Código do Trabalho, concretamente, assegurando o direito ao gozo da licença em situação
de risco clinico durante a gravidez, previsto na alínea a), do n.º 1 do artigo 35º e artigo 37º do Código do
Trabalho; o gozo da licença por interrupção da gravidez, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 35º e
artigo 38º do Código do Trabalho; o gozo da licença em qualquer das modalidades, previstas na alínea d)
do n.º 1 do artigo 35º do Código do Trabalho, concretamente, nos artigos 40º (Licença parental inicial),
41º (Períodos de licença parental exclusiva da mãe), 42º (Licença Parental inicial a gozar por um
progenitor em caso de impossibilidade de outro), 43º (Licença parental exclusiva do pai), 45º (Licença
para adoção), 46º (Licença para avaliação para adoção); assegurando também o gozo da licença para
adoção, prevista no artigo e) do n.º 1 do artigo 35º do Código do Trabalho; o gozo da licença parental
complementar prevista alínea g) do n.º 1 do artigo 35º e artigo 51º do Código do Trabalho; garantindo a
dispensa para consulta pré-natal, prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 35º e artigo 46º do Código do
Trabalho; o gozo da dispensa para a amamentação ou aleitação, prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo
35º e artigo 52º do Código do Trabalho; o gozo da licença para assistência a filho, prevista na alínea n)
do n.º 1 do artigo 35º e artigo 52º do Código do Trabalho; o gozo da licença para assistência a filho com
deficiência ou doença crónica ou doença oncológica, prevista na aliena o) do n.º 1 do artigo 35º e artigo
54º do Código do Trabalho; a dispensa de alguma formas de organização de tempos de trabalho,
previsto no artigo 58º do Código do Trabalho; a dispensa de prestação de trabalho suplementar,
previsto na alínea q) do n.º 1 do artigo 35º e artigo 59º do Código do Trabalho; assegurando formação
para inserção social, nos termos previsto no artigo 61º do Código do Trabalho; assegurando a proteção
em caso de despedimento, nos termos previsto no artigo 63º do Código do Trabalho; garantindo os
direitos consignados no artigo 65º do Código do Trabalho no que tange ao regime de licenças, faltas e
dispensas e prestando informação aos trabalhadores relativa aos contratos de trabalho a termo, nos
termos consignados no artigo 144º do Código do Trabalho.
Relativamente à dimensão “Conciliação da vida Profissional com a Vida Familiar e Pessoal” evidenciou
o diagnóstico realizado que o Grupo Vista Alegre Atlantis assegura o cumprimento da legalidade no que
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respeita ao exercício do trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares,
previsto nos artigos 55º e 150º do Código do Trabalho, assim como em matéria de horário flexível de
trabalhador com responsabilidades familiares, nos termos do disposto no artigo 56º do Código do
Trabalho, desde que compatível com atividade, atentas as especificidades da organização dos tempos
de trabalho, bem como que tange à extensão de direitos atribuídos a progenitores, nos termos do
disposto no 64º do Código do Trabalho.
Relativamente ao teletrabalho, regime previsto no artigo 166º do Código do Trabalho, resulta
demonstrado que não tem sido feito apelo à utilização desta modalidade, a que não é alheia a
circunstância de a esmagadora maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do Grupo Vista Alegre Atlantis
serem fabris, afastando desde logo a possibilidade do recurso a esta modalidade.
Inexiste todavia qualquer entrave na cultura do Grupo Vista Alegre Atlantis que obste à implementação
deste regime, quando praticável.
Relativamente à elaboração dos horários de trabalho, o Grupo Vista Alegre Atlantis assegura o
cumprimento da legalidade consagrada no artigo 212º do Código do Trabalho, privilegiando-se a
necessidade de facilitar a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores e das
trabalhadoras na organização dos turnos, nos termos do regime previsto nos artigos 220º e 221º do
Código do Trabalho.
Aborda-se por último a temática “Prevenção da prática de assédio no trabalho”, que encontra
consagração legal na subsecção III (Igualdade e não discriminação), concretamente, nas Divisões I e II do
Código do Trabalho, entre outra legislação avulsa.
A este respeito dir-se-á que o Grupo Vista Alegre Atlantis cumpre integralmente as disposições legais
consagradas sobre esta matéria, designadamente, prevenindo o assédio nas suas expressões tipificadas
no artigo 29º do Código do Trabalho, representando a materialização dessa politica a existência do
Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, em cumprimento do
disposto na aliena k) do n.º 1 do artigo 127º do Código do Trabalho.,
Para a promoção da eficácia da politica de prevenção do assédio, em todas as expressões, consagrada
no Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho adotado pelo Grupo
Vista Alegre Atlantis concorre naturalmente o procedimento de divulgação deste instrumento a todos os
trabalhadores e trabalhadoras no sentido da correta consciencialização desta realidade,
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designadamente, dando a conhecer o que se entende por assédio, quais os procedimentos que os
trabalhadores dispõem quando são vítimas de assédio ou têm conhecimento da existência de situações
de assédio, informando do procedimento de denúncia a seguir.
A criação do Comité Para Igualdade constitui assim um instrumento fundamental, que a VAA – Vista
Alegre Atlantis SGPS, SA implementará, conforme adiante se detalhará, deixando porém, nota de que
parte substancial das competências acometidas ao comité da igualdade têm vindo a ser asseguradas por
uma task force já criada, constituída por um membro da administração com o pelouro dos recursos
humanos, em coordenação com os membros da administração com o pelouro da área comercial e fabril,
não tendo todavia a referida task force evoluído mais cedo para a formalização como comité para a
igualdade por força de vicissitudes imprevisíveis provocadas pela pandemia Covid-19, que se traduziram
numa conjuntura com características excecionais e imprevisíveis nunca vivenciadas.

INDICADORES SOBRE A CARACTERIZAÇÃO SOCIAL
Feito o retrato do diagnóstico efetuado, entendeu-se ser também relevante divulgar, previamente à
apresentação do plano Para a Igualdade, alguns dos principais indicadores relativos à atual distribuição
de géneros na organização.
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PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO
Dimensão: Estratégia, Missão e Valores da Empresa
MEDIDAS

DEPARTAMENTO/
UNIDADE RESPONSÁVEL

Assegurar a
implementação
do Plano para
a Igualdade,
a sua monitorização,
acompanhamento
e sustentabilidade.

Criação de um órgão
interno - Comité para
a Igualdade entre
mulheres e homens
e formalização
das respetivas
competências.

O Comité incorporará
um responsável das áreas
funcionais da empresa,
tendo em conta a
representatividade
equitativa de ambos os
sexos, concretamente,
1 representante da
administração, 1 da
direção de recursos
humanos, 3 da área
da produção e 1 da área
comercial, num total de
6 membros, assegurando-se a representatividade
equitativa de ambos os
sexos na sua composição.

Dar a conhecer
o Plano para
a Igualdade e a sua
importância
estratégica para
a empresa.
Envolver todas
as trabalhadoras
e trabalhadores
na implementação
do Plano para
a Igualdade.

Divulgação do Plano
para a Igualdade,
das respetivas medidas
e dos objetivos, através
dos canais internos de
comunicação.

Reconhecer
e integrar a igual
visibilidade de
mulheres e homens
em todas as formas
de linguagem,
no plano interno
e externo.
Contrariar
a perpetuação de
estereótipos de
género e reforçar
uma cultura de
igualdade entre
mulheres e homens.

Adoção de linguagem
inclusiva (verbal
e não verbal) em
todos os documentos
e instrumentos
de gestão e na
comunicação
da empresa.

Incentivar
a participação das
trabalhadoras
e trabalhadores
no domínio da
promoção da
igualdade entre
mulheres e homens.

Promover a
participação das
colaboradoras e
colaboradores sobre as
condições em matéria
de igualdade de género.
Recolha de sugestões
no âmbito da igualdade
de género transversal a
todos os níveis da
organização.

OBJETIVOS

ORÇAMENTO

INDICADORES

META

Tempo despendido
pelos membros
e respetivo custo.

Substituição
da atual task
force pelo
comité, com
a composição
e competências
já definidas,
para promover
e motorizar a
implementação
do Plano Para
a Igualdade.

Comité a criar
até 31.01.2021

Tempo despendido
pelos membros
e respetivo custo.

Divulgação
efetuada através
dos canais
internos de
comunicação
ano de
referência.

100% das
trabalhadoras
e dos trabalhadores
no ano de referência.
Divulgação efetuada
através dos canais
internos de
comunicação.
no ano de referência.

Comité Para a Igualdade
Direção de Recursos
Humanos.

Tempo despendido
pelos membros
e respetivo custo

Documentos
e instrumentos
de gestão e
comunicação
da empresa
com linguagem
inclusiva (verbal
e não verbal),
no ano em
referência.

Todos os
documentos
e instrumentos
de gestão e
comunicação
com linguagem
inclusiva (verbal
e não verbal),
até ao final do
ano de referência.

Comité Para a Igualdade
Direção de Recursos
Humanos.

Tempo despendido
pelos membros
e respetivo custo.

Mecanismos
de sugestão
criados, no
ano de
referência.

Mecanismos criados
até ao final do ano
de referência.

Comité para a Igualdade
Direção de Recursos
Humanos.
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Dimensão: Formação Inicial e Contínua

OBJETIVOS

MEDIDAS

Promover uma
cultura de igualdade
entre mulheres
e homens no
local de trabalho,
favorecendo práticas
de gestão e de
trabalho consonantes
com a mesma.

Integração de um
módulo de formação
sobre igualdade entre
mulheres e homens no
plano de formação
anual, nomeadamente
sobre: estereótipos
de género; linguagem
inclusiva; entre outras.

Promover a
desagregação
sexual interna
e um maior equilíbrio
entre mulheres
e homens na
empresa.

DEPARTAMENTO/
UNIDADE
RESPONSÁVEL

Comité Para
a Igualdade
Direção de
Recursos Humanos
Departamento
de Formação.

Criação e
implementação
de procedimento
interno para que,
em ações de formação
profissional dirigida
a profissão exercida
predominantemente
por trabalhadores/as
de um dos sexos, seja
concedida, sempre
que se justifique,
preferência a
trabalhadores/as
do sexo com menor
representação
na respetiva profissão,
bem como, sendo
apropriado, a
trabalhador/a com
escolaridade reduzida,
sem qualificação ou
responsável por família
monoparental ou no
caso de licença parental
ou adoção

Comité Para
a Igualdade
Direção de
Recursos Humanos
Departamento
de .Formação.

ORÇAMENTO

INDICADORES

META

Tempo
despendido
pelas equipas
afetas à
medida.

Módulo de formação sobre
igualdade entre mulheres
e homens integrado no plano
de formação anual, no ano
de referência.

Módulo de
formação sobre
igualdade entre
mulheres e
homens
integrado no
plano de
formação anual,
no ano de
referência.

Tempo
despendido
pelas equipas
afetas à
medida.

Procedimento interno criado
e implementado, no ano de
referência. Número de
trabalhadores e de
trabalhadoras, do sexo com
menor representação na
profissão abrangida por ações
de formação profissional, que
frequentam essas ações de
formação, no ano de referência
Número de trabalhadores/as
com escolaridade reduzida
abrangidos/as por ações de
formação profissional, no ano
de referência/ Número de
trabalhadores/as sem
qualificação, abrangidos/as por
ações de formação profissional,
no ano de referência
Número de trabalhadores/as
responsáveis por famílias
monoparentais abrangidos/as
por ações de formação
profissional, no ano
de referência.
Número de trabalhadores/as que
tenham gozado de licença
parental ou por adoção
abrangidos/as por ações
de formação profissional,
no ano de referência

Procedimento
interno a criar e
implementar até
ao final do ano
de referência.

Ílhavo, 14 de Setembro de 2020
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