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INTRODUÇÃO 
A igualdade de género é uma preocupação da LISGRÁFICA, expressa no presente plano, com o intuito de melhorar actuais procedimentos e explorar novas 

formas de organização que permitam implementar políticas mais justas e equilibradas, promovendo práticas conciliadoras entre a vida profissional e 

familiar/pessoal e, consequentemente, contribuir para a melhoria do clima organizacional, do desempenho dos nossos colaboradores/as, da competitividade e 

do desenvolvimento da LISGRÁFICA. 

O envolvimento da LISGRÁFICA nas questões da igualdade entre mulheres e homens teve um marco relevante, para a reflexão e quebra de barreiras 

assimétricas de género, com a integração, em 2015, no Projeto Igualdade de Género nas Empresas. Este projecto, coordenado pelo ISEG – Instituto Superior 

de Economia e Gestão e tendo como entidade operadora do Programa a CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, teve como objectivo 

apoiar a promoção da Igualdade de Género nas Empresas sendo a LISGRÄFICA uma das 7 Empresa-âncora do projecto. 

O Plano de Igualdade de Género aqui apresentado identifica medidas de cariz estruturante que visam não apenas a ética empresarial mas também a 

responsabilidade social da LISGRÁFICA. 

Este Plano, que apresenta algumas das medidas já em curso, será alvo de um processo sistemático de acompanhamento de forma a serem monitorizadas a 

implementação e eficácia das acções, o cumprimento dos objectivos, e a identificação de eventuais novas medidas a implementar. 

 

S.Marcos, 13 de Setembro de 2019 

O Conselho de Administração 

 



 
PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 2020 

2  3 

ÁREA DE INTERVENÇÃO MEDIDA CALENDARIZAÇÃO 

1. Missão e estratégia da 
empresa 

Inscrever o compromisso com a promoção da igualdade entre mulheres e homens na missão, valores e 
princípios da Empresa. 

2020 

2. Gestão de Recursos 
Humanos 

Promover a candidatura e selecção de mulheres ou homens para funções/profissões onde estejam sub-
representados/as.  

2020 

Garantir que as pessoas responsáveis pelas entrevistas de recrutamento e selecção previnem enviesamentos 
com base em estereótipos de género. 

2020 

Garantir a implementação de candidatos/as 50:50 no recrutamento de posições de liderança. 2020 

Orientar entidades externas (ex.: instituições de ensino) no sentido de garantirem a representação mínima de 
33,3% de cada um dos sexos entre os/as candidatos/as apresentados/as à empresa. No caso de serem 
apresentados/as apenas dois ou duas candidatos/as, garantir uma representação mínima de 50:50. 

2020 

Desenhar e implementar um modelo de avaliação de desempenho objectivo e isento de quaisquer 
enviesamentos de género. 

2021 

3. Articulação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal 

Estabelecer protocolo(s) com creche(s)/ATL(S) de forma a garantir condições especiais para filhos/as de 
colaboradores/as. 

2020 

4. Organização do Trabalho 
Adoptar práticas flexi-work, como a criação de condições para trabalho remoto, horários flexíveis e novas 
modalidades de organização do trabalho, compatíveis com o desenvolvimento da actividade industrial core. 

2021 

5. Respeito pela integridade 
e dignidade das pessoas 
trabalhadoras 

Criar um Manual de Conduta/Código de Ética a divulgar a todos os/as colaboradores/as e partes interessadas. 2021 

Criar procedimentos específicos para denúncia e/ou apresentação de queixa em caso de situações de 
discriminação, assédio moral e/ou sexual e outras formas de violência de género no local de trabalho.  

Procedimentos e formas de contacto para denúncias serão definidos e incluídos no Manual/Código de Ética 
2020 

6. Diálogo Social e 
Participação 

Incentivar os/as trabalhadores/as à apresentação de sugestões no domínio da igualdade entre mulheres e 
homens e da articulação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

2020 

7. Comunicação Interna e 
Externa 

Promover a adopção da linguagem inclusiva (verbal e não verbal) e não sexista em todos os instrumentos da 
empresa (ex.: relatórios, regulamentos, sítio da internet, comunicados, emails). 

2020 
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Divulgar, em local apropriado, informação relativa aos direitos e deveres dos/as trabalhadores/as, em matéria 
de igualdade e não discriminação em função do sexo.  

Procedimentos serão definidos e incluídos no Manual/Código de Ética. 
2021 

Informar todos/as os/as trabalhadores/as sobre os procedimentos a tomar para a comunicação de actos de 
discriminação e assédio moral e sexual no trabalho.  

Procedimentos serão definidos e incluídos no Manual/Código de Ética. 
2021 

8. Relações externas 

Adaptar as visitas de estudo à Empresa, no sentido de incentivar jovens mulheres e homens a prosseguirem 
estudos em áreas sub-representadas por um dos sexos na empresa. Futuras visitas de estudo incorporarão, 
nos locais sub-representados por um dos sexos, ao incentivo, por parte do coordenador da visita, a que jovens 
mulheres e homens a prossigam os estudos nessas áreas.  

Divulgação, aquando das visitas de estudo, das experiências de mulheres em lugares de liderança e/ou em 
áreas sub-representadas pelo sexo feminino no sector da empresa. 

2020 

 


