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1. ENQUADRAMENTO  

O conceito de igualdade de género traduz-se numa igualdade de direitos, liberdades e oportunidades 

entre homens e mulheres, com o objetivo de proporcionar igual valorização, reconhecimento e 

participação em todos os domínios da vida pública e privada. É um direito humano fundamental para 

o desenvolvimento da sociedade e para a participação plena de todas as pessoas, 

independentemente do seu género. 

Importa referir que este tema tem vindo a merecer particular atenção e relevância nos principais 

organismos internacionais e nacionais. A igualdade entre homens e mulheres é um direito 

consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Tratado da União Europeia, no Pacto 

Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, na Constituição da República Portuguesa (art.º 

9.º e 13.º), bem como no Código do Trabalho (art.º 23.º a 65.º). Constitui um dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecido pela Agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas (ONU).  

Por sua vez, é de realçar que, nesta matéria, a União Europeia tem um quadro regulamentar bem 

estabelecido, incluindo diretivas, que se aplicam em todos os sectores de atividade. Este 

compromisso foi amplamente reforçado pela Comissão Europeia, através da publicação da Estratégia 

para a Igualdade de Género 2020-2025, com recomendações na adoção de Planos para a Igualdade 

de Género, por parte dos Organismos Públicos.   

Em Portugal, este tema tem vindo a assumir um maior destaque, designadamente na crescente 

consciencialização das organizações para a necessidade premente de adoção e implementação de 

medidas de combate à discriminação de género. A nível nacional, o Programa do XXIII Governo 

Constitucional (2022-2026) estabeleceu o compromisso na adoção de novas estratégias de promoção 

para a igualdade de género.  

Assim, dando cumprimento às recomendações e tendo presente a importância da igualdade de 

género, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA), apresenta o seu Plano para a 

Igualdade de Género, para o ano de 2022 e seguintes. 

Os objetivos que orientam o presente Plano para a Igualdade de Género são os seguintes: 

 Divulgar os indicadores de género no INSA e identificar ações existentes, à data, ao nível da 

promoção da igualdade entre homens e mulheres; 

 Integrar a perspetiva de género e diversidade no planeamento estratégico do INSA, visando 

o estabelecimento de medidas promotoras da sua prossecução;  

 Incentivar medidas que harmonizem a cultura organizacional com a conciliação da vida 

profissional, familiar e pessoal; 

 Identificar potenciais ações de melhoria, onde se verifica a necessidade de intervir e introduzir 

mudanças, tendo em linha de conta o contexto e atividade da organização; 



 
Plano para a Igualdade de Género 2022 – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 4 

 

 Promover a divulgação das regras internas do Código de Ética e Conduta Profissional, de boa 

conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho e da violência de género; 

 Definir e adotar boas práticas ao nível da promoção da igualdade entre homens e mulheres, 

no âmbito do cumprimento da regulamentação existente e dos referenciais internacionais 

relevantes. 

 

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO INSA 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., adiante designado como INSA ou apenas 

Instituto, é um organismo público integrado na administração indireta do Estado, sob a tutela do 

Ministério da Saúde, dotado de autonomia científica, técnica, administrativa, financeira e património 

próprio. 

Fundado em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge (Porto, 1858 – Lisboa, 1939), como braço 

laboratorial do sistema de saúde português, o INSA desenvolve uma tripla missão como laboratório 

do Estado no setor da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. 

O INSA concretiza a sua missão e atribuições através do desenvolvimento de diversas atividades no 

âmbito das suas funções essenciais, elencadas na seguinte figura: 

 

 

Figura 1 - Funções Essenciais do INSA 

 

O INSA dispõe de unidades operativas em Lisboa – que inclui o seu edifício sede, o Museu da Saúde 

(localizado no Hospital de Santo António dos Capuchos) e o Laboratório de Análises de Dopagem 

(localizado no Estádio Universitário de Lisboa); no Porto (Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves 

Ferreira); e em Águas de Moura (Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas Doutor 

Francisco Cambournac).   
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MISSÃO 

 
O INSA tem como missão contribuir para ganhos em Saúde Pública através 
de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade 
laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância 
epidemiológica, bem como coordenar a avaliação externa da qualidade 
laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e 
formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos 
referidos domínios. 

VISÃO 

 
Investir nas competências do INSA enquanto entidade de referência no 
sistema de saúde, procurando assegurar de forma sistemática e sustentável 
a governabilidade, a inovação e a qualidade, visando o benefício de toda a 
população. 

 
VALORES 

 
Os valores institucionais que o Instituto preconiza, no sentido de fortalecer 
e dar um significado objetivo aos princípios pelos quais pretende ser 
reconhecido, são os seguintes: profissionalismo e colaboração, 
compromisso, inovação e empenho. 
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3. RECURSOS HUMANOS DO INSA 

Para a concretização das suas atividades, o Instituto dispunha, a 31 de dezembro de 2021, de 552 

elementos no seu mapa de pessoal.  

Apresentam-se, em seguida, alguns indicadores relativos à distribuição dos/as trabalhadores/as por 

género. 

 

3.1 Distribuição dos/as trabalhadores/as, por género 

 

3.2 Distribuição dos/as dirigentes superiores e intermédios, por género 

 
Na tabela 1, encontra-se a distribuição, por 
género, dos/as dirigentes superiores e 
intermédios do INSA (n=6). 
Relativamente aos membros do Conselho 
Diretivo, verifica-se que existe a mesma 
percentagem de homens e mulheres. Tal vai ao 
encontro das recomendações ao nível nacional, 
aplicáveis para a composição dos cargos de 
direção superior.  
No que respeita aos dirigentes intermédios, 
verifica-se que o género feminino é 
preponderante. 
O gráfico 2 representa a percentagem de homens 
e mulheres em cargos dirigentes no INSA. 
 

 

Cargos dirigentes Homens Mulheres 

CONSELHO DIRETIVO 1 1 

DIRETORES DE SERVIÇO 1 3 

Total em % 33% 67% 

Tabela 1 - Distribuição dos/das dirigentes superiores e 
intermédios, por género 

 

Gráfico 2 – Percentagem de dirigentes superiores e 
intermédios, por género 

 

Mulheres
67%

Homens
33%

Mulheres
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No gráfico 1, verifica-se que a maioria dos/as 
trabalhadores/as, 82% (n=452), são do género 
feminino. No total de trabalhadores/as, 18% são 
homens (n=100). 
 
 

 

Gráfico 1 - Percentagem de trabalhadores/as, por género 
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3.3 Distribuição dos/as coordenadores/as de departamentos técnico-científicos, por género 

 
No que diz respeito aos/às coordenadores/as dos 
departamentos técnico-científicos (n=6), 
conforme apresentado no Gráfico 3, o género 
feminino tem uma maior representação, com 
67% (n=4). 
 

 

Gráfico 3 – Percentagem de coordenadores/as de 
departamentos técnico-cientificos, por género 

 

3.4 Distribuição dos grupos profissionais, por género 

No que se refere à distribuição por grupo profissional, tal como na maioria das entidades da 

Administração Pública em Portugal1, verifica-se uma maior representatividade do género feminino 

nos vários grupos profissionais (Gráfico 4), existindo apenas uma exceção, no grupo profissional de 

Informática, em que a maioria dos/as trabalhadores/as (67%) pertence ao género masculino.  

 

Gráfico 4 - Percentagem de homens e mulheres, por grupo profissional 

                                                           
1 Fonte: Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) – Boletim Estatístico do Emprego Público n º21/2021 
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GRUPO PROFISSIONAL 
HOMENS 

(N) 

HOMENS 

(%) 

MULHERES 

(N) 

MULHERES 

(%) 
TOTAL 

DIRIGENTES SUPERIORES E INTERMÉDIOS 2 33% 4 67% 6 

INVESTIGADORES 15 22% 52 78% 67 

MÉDICOS 2 29% 5 71% 7 

ENFERMEIROS 0 0% 3 100% 3 

TÉCNICOS SUPERIORES DE SAÚDE / FARMACÊUTICOS 11 13% 77 88% 88 

TÉCNICOS SUPERIORES 23 18% 106 82% 129 

TÉCNICOS SUPERIORES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 14 14% 86 86% 100 

INFORMÁTICOS 4 67% 2 33% 6 

ASSISTENTES TÉCNICOS 9 11% 75 89% 84 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 20 32% 42 68% 62 

TOTAL 100 - 452 - 552 

Tabela 2 – Distribuição dos grupos profissionais, por género 

 

 

3.5 Distribuição dos grupos etários, por género 

 
Realizando uma análise por grupo etário, 
verifica-se que a proporção de homens e 
mulheres nos vários grupos é consonante 
com a representatividade geral de cada um 
dos géneros.  
Denota-se que nos grupos etários mais 
jovens (e especificamente dos 30 aos 34 e 
dos 35 aos 39 anos), existe menor 
diferença entre os géneros. 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos grupos etários, por género 
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3.6 Distribuição das habilitações literárias, por género 

 
Relativamente às habilitações literárias, 
verifica-se que existe um equilíbrio entre 
trabalhadores proporcional à 
representatividade de cada um dos 
géneros. 
 

 

Gráfico 6 – Distribuição das habilitações literárias, por género 

 

 

3.7 Distribuição do tempo de serviço, por género 

 
No que diz respeito à antiguidade no 
INSA, verifica-se que a proporção de 
homens e mulheres nos vários grupos 
reflete a representatividade geral de cada 
um dos géneros, existindo, no entanto, 
uma ligeira subida do número de homens 
nas contratações mais recentes. 
 

  

Gráfico 7 – Distribuição do tempo de serviço, por género 
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4. DIAGNÓSTICO DAS PRÁTICAS IMPLEMENTADAS NO INSA 

Nas suas práticas de gestão, o INSA inclui ações que visam contribuir para que a igualdade de género, 

nos seus diferentes domínios, seja uma realidade na organização. 

Neste sentido, e como forma de demonstrar o seu compromisso para com a igualdade de género, 

realizou-se, previamente, uma avaliação da situação atual e das práticas existentes nesta matéria, 

recorrendo à “Matriz de apoio ao diagnóstico” do Guião para a elaboração dos Planos de Igualdade, 

disponível nos sítios institucionais da CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. 

Deste modo, foram analisadas as práticas já existentes no âmbito da igualdade de género, e 

identificadas as áreas de melhoria a intervencionar. 

Apresenta-se, de seguida, um resumo do autodiagnóstico, em cada uma das dimensões analisadas. 

 

4.1 Planeamento estratégico 

A análise desta dimensão permite aferir se a política da organização contempla a integração do 

princípio da igualdade de género na sua missão e nos seus valores estratégicos, considerando assim 

a igualdade de género no seu desenvolvimento organizacional. 

No que respeita aos instrumentos de gestão, nomeadamente o referencial da avaliação de 

desempenho do Instituto, no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) são contemplados 

objetivos operacionais relacionados com a boa gestão dos trabalhadores, tendo vindo a ser inscritos 

indicadores relacionados com a promoção da igualdade de género. De referir que, inclusivamente, 

foram alocados recursos para implementação de medidas / ações neste âmbito. No que respeita às 

atividades a desenvolver em 2022, salienta-se ter sido contemplada a elaboração do presente Plano 

para a Igualdade de Género e a sua implementação.  

 

4.2 Gestão de Recursos Humanos 

Esta dimensão possibilita conhecer a política de gestão de recursos humanos, relativamente ao 

recrutamento e seleção, à formação contínua, à gestão de carreiras e remunerações, ao diálogo social 

e participação, ao respeito pela dignidade das mulheres e dos homens no local de trabalho, à 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, aos benefícios diretos a trabalhadores e às 

suas famílias, a proteção na maternidade e paternidade, bem como a assistência à família. 

No INSA, todos os processos de recrutamento e seleção fazem referência explícita ao princípio da 

igualdade e não discriminação em função do género no acesso ao emprego, de acordo com os 

requisitos legais e regulamentares.  
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Na elaboração dos seus planos de formação, o INSA tem presente o princípio da igualdade de 

oportunidades entre trabalhadores no acesso à formação, sendo estas disponibilizadas a todos os 

interessados. O INSA incentiva e facilita aos seus trabalhadores a formação contínua, quer ao nível 

de formação profissional, quer ao nível de obtenção de novas habilitações literárias ou graus 

académicos, procurando ir ao encontro das suas expetativas e motivações. 

No Instituto é assegurada a política salarial de “salário igual para trabalho igual ou de valor igual” 

entre trabalhadores/as. Todas as decisões ao nível das promoções e progressões são realizadas tendo 

presente o princípio da igualdade e da não discriminação em função do género, de acordo com as 

disposições legais em vigor para a Administração Pública. 

A avaliação do desempenho é feita com base em critérios objetivos, comuns a homens e mulheres, 

de forma a excluir discriminação baseada no género. 

No que concerne ao dever de respeito pela dignidade das mulheres e homens no local de trabalho, 

no INSA tal é garantido através de atitudes e comportamentos que não ponham em causa a dignidade 

dos/as trabalhadores/as, definindo e implementando normas e mecanismos para o efeito. 

Neste sentido, o INSA estabeleceu um Código de Ética e Conduta Profissional, assim como o Código 

de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, documentos que se encontram 

divulgados e publicados no sítio institucional do Instituto, onde se espelham um conjunto de 

princípios de atuação, que devem pautar a atividade dos seus trabalhadores. 

 

4.3 Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

No âmbito da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, o INSA promove várias medidas 

disponibilizadas de igual forma para todos/as os/as trabalhadores/as, incluindo a adoção de 

modalidades flexíveis de regime de horário de trabalho, que constituem um dos indicadores mais 

importantes neste domínio. 

O INSA promove e trata de igual modo o exercício dos direitos da maternidade e da paternidade 

dos/as seus/suas) trabalhadores/as, respeitando a dispensa/falta ao trabalho, nas diversas situações 

previstas na lei. 

 

4.4 Comunicação 

A análise desta dimensão permite aferir se a política da organização contempla a integração do 

princípio da igualdade de género na comunicação interna e externa. 

O INSA tem o cuidado de utilizar linguagem e imagens não discriminatórias em função do género na 

publicidade e na promoção das suas atividades, produtos e serviços. 
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5. MEDIDAS A IMPLEMENTAR NO INSA 

Tendo por base o diagnóstico efetuado, verifica-se que o INSA tem como prerrogativa o 

desenvolvimento de ações promotoras da igualdade de género. Numa perspetiva de melhoria 

contínua, considera-se que devem ser implementadas / promovidas medidas estruturadas neste 

âmbito.   

Desta forma, para o corrente Plano, foram priorizados domínios de atuação que pretendem 

estabelecer-se, como alicerces sustentados, através da definição de ações concretas. Assim, foram 

identificadas áreas focais de intervenção:  

 Planeamento estratégico; 

 Gestão de Recursos Humanos; 

 Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; 

 Comunicação. 

As ações que constituem este Plano têm um encadeamento lógico na sua execução e incluem um 

conjunto de medidas por cada uma das áreas referidas, que se apresentam de seguida: 

 

5.1 Medidas na área do Planeamento Estratégico  

OBJETIVO: PROMOVER OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE GÉNERO NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 MEDIDA CALENDARIZAÇÃO 

ES
TR

A
TÉ

G
IA

, M
IS

SÃ
O

 E
 V

A
LO

R
ES

 

Divulgar a todos/as os/as trabalhadores/as o Plano para a Igualdade de Género Anual 

Divulgar o Plano para a Igualdade de Género no sítio institucional (em língua 

portuguesa e inglesa)  

2.º semestre - 

2022 

Criar um Grupo de Trabalho para monitorização, avaliação e revisão do Plano 
2.º trimestre - 

2022 

Assegurar a implementação do Plano e a sua monitorização anual através da 

elaboração de relatório 

1.º trimestre - 

Anual  

Incluir nos instrumentos de gestão e comunicação (interna e externa) a menção 

expressa da igualdade entre mulheres e homens 
Anual 

Incluir nos questionários de satisfação dirigidos aos/às trabalhadores/as esta 

temática 
Anual 

Elaborar e divulgar procedimentos para denúncia de situações de discriminação em 

função do género (mantendo estes procedimentos disponíveis na intranet) 
Periódico 

Criar endereço eletrónico interno para envio / receção de sugestões  2022 
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OBJETIVO: PROMOVER OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE GÉNERO NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 MEDIDA CALENDARIZAÇÃO 

Divulgar o Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no 

Trabalho 
Anual 

Rever o atual Código de Ética e Conduta Profissional no sentido de serem 

contempladas medidas de promoção de igualdade de género e combate à 

discriminação 

2022 

Reconhecimento e integração da dimensão de género na Investigação e Inovação   Anual 

Tabela 3 - Medidas na área do Planeamento Estratégico 

 

5.2 Medidas na área da Gestão de Recursos Humanos 

OBJETIVO: GARANTIR AS CONDIÇÕES DO PRINCÍPIO DE IGUALDADE DE GÉNERO NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 MEDIDA CALENDARIZAÇÃO 

G
ES

TÃ
O

 D
E 

R
H

 Elaborar procedimentos que assegurem o princípio da igualdade e não 

discriminação em função do género na designação de trabalhadores/as para cargos 

dirigentes ou de coordenação 

Anual 

Assegurar equidade na representação de género nos júris ou equipas de seleção Anual 

Garantir que os avisos de abertura de procedimentos concursais de recrutamento 

e seleção de pessoal asseguram que é cumprido o princípio da igualdade e não 

discriminação em função do género 

Anual 

OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EQUILIBRADA DE GÉNERO NA OPORTUNIDADE DE QUALIFICAÇÃO NA 

FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 Elaborar e implementar os planos de formação tendo em conta a necessidade de 

garantir a igualdade de oportunidades de qualificação 
Anual 

Realizar ações de sensibilização e ações formativas sobre igualdade de género Anual 

Proceder ao tratamento desagregado por género na monitorização da execução 

dos planos de formação 
Anual 

OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EQUILIBRADA DE GÉNERO NA PROTEÇÃO NA MATERNIDADE E PATERNIDADE E 

ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA 

FA
M

ÍL
IA

 

Divulgar os direitos dos/as trabalhadores/as na proteção da parentalidade Anual 

Divulgar os direitos dos/as trabalhadores/as no âmbito da assistência à família Anual 

Tabela 4 - Medidas na área dos Recursos Humanos 
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5.3 Medidas na área da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

OBJETIVO: PROMOVER OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE GÉNERO NA CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, 
FAMILIAR E PESSOAL 

 MEDIDA CALENDARIZAÇÃO 

C
O

N
C

IL
IA

Ç
Ã

O
 Divulgação das medidas aprovadas e em curso no âmbito da conciliação entre a 

vida profissional, familiar e pessoal 
Anual 

Auscultar os/as trabalhadores/as quanto às suas necessidades no que respeita às 

questões relativas à conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 
2022 

Promover e inscrever em QUAR novas medidas no âmbito da conciliação 2023 

Tabela 5 - Medidas na área da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

 

5.4 Medidas na área da Comunicação  

OBJETIVO: PROMOVER A LINGUAGEM INCLUSIVA NA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 MEDIDA CALENDARIZAÇÃO 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

Promover linguagem inclusiva nos meios de comunicação internos e externos Anual 

Assegurar a utilização de linguagem e imagens não discriminatórias em função do 

género, na publicidade e na promoção das atividades, produtos e serviços do INSA 
Anual 

Promover a inclusão da perspetiva de género nos documentos institucionais Anual 

Sensibilizar a comunidade em geral para a temática de igualdade de género Anual 

Tabela 6 - Medidas na área da Comunicação 
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6. AVALIAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E REVISÃO  

O presente Plano para a Igualdade de Género será monitorizado anualmente, pelo Grupo de Trabalho 

criado para este efeito, no sentido de serem desenvolvidas as diligências / propostas necessárias que 

garantam a igualdade de género e não discriminação.  

A avaliação da implementação dos objetivos e medidas definidas no plano será apresentada em 

relatório anual, no qual deverá ser recomendada a necessidade de atualização ou revisão do plano, 

ou algumas medidas pontuais. 

No relatório anual deverá constar, entre outros aspetos, para além da caracterização geral dos 

trabalhadores, a sua distribuição por género relativamente aos cargos dirigentes e de coordenação 

técnico-científica, por grupo profissional, por grupo etário, por habilitações literárias e por 

antiguidade, bem como uma análise por género no que respeita à frequência de ações de formação 

e na progressão das várias carreiras. Esta análise deverá apresentar a evolução dos vários indicadores 

ao longo do tempo. Deve também incluir a identificação de sugestões recebidas (através do endereço 

eletrónico criado para o efeito ou nos questionários de satisfação) e, ainda, as iniciativas 

desenvolvidas em cada ano, de entre as medidas propostas no Plano ou outras que se venham a 

revelar pertinentes. 
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7. ENTRADA EM VIGOR 

Este Plano entra em vigor à data da sua aprovação pelo Conselho Diretivo. 

 

 

 

 

 

Aprovado a 29 de junho de 2022 
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