
PLANO PARA A IGUALDADE
EMPRESA Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA IDENTIFICADOR P-2022/34

SETOR Setor empresarial do Estado DATA DE SUBIMISSÃO 11-11-2022

FAIXA ETÁRIA

15-24 anos 9 27

25-34 anos 34 49

35-44 anos 68 105

45-64 anos 248 242

>65 anos 1 2

HABILITAÇÕES 
LITERÁRIAS

Ensino básico 43 81

Ensino secundário 169 212

Ensino superior 148 132

RECURSOS 
HUMANOS

Orgãos de administração 1 1

Orgãos de fiscalização 1 2

Orgão sociais 3 0

Dirigentes Superiores de   1º grau 10 18

Dirigentes Superiores  de 2º nível 3 3

Direção Intermédia de 1º grau 18 14

Direção Intermédia de 2º grau 1 0

Pessoal Técnico Superior 82 77

Coordenação Técnica 15 36

Pessoal Assistente Técnico 223 263

Encarregado/a Geral Operacional 0 0

Encarregado/a Operacional 0 0

CARACTERIZAÇÃO
MULHERES HOMENSINDICADORES
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PLANO PARA A IGUALDADE
RECURSOS 
HUMANOS

Pessoal Assistente Operacional 0 0

Pessoal estagiário/a 3 11

VÍNCULO 
CONTRATUAL

Contrato de trabalho sem termo 317 369

Contrato de trabalho a prazo 0 0

Contrato de trabalho incerto 8 12

Contrato com vínculo de trabalho 
temporário 25 28

Outras situações( prestação de serviços) 10 16
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PLANO PARA A IGUALDADE

DIMENSÃO: Estratégia, missão e valores da empresa

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Assegurar um contexto de 
trabalho isento de discriminação 
em função do sexo, da 
parentalidade e/ou da conciliação 
entre a vida profissional, familiar e 
pessoal

Integração dos aspetos 
relativos à igualdade entre 
mulheres e homens, 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal, e proteção na 
parentalidade nos 
instrumentos de avaliação da 
satisfação das trabalhadores e 
dos trabalhadores e do clima 
organizacional

Direção 
Desenvolvimento de 

Pessoas (DDP)

Direção Processos, 
Risco e Compliance 

(DPR)

Não envolve 
custos específicos

Divulgação e 
sensibilização na 
intranet, através 

de correio 
eletrónico das 

medidas de 
conciliação 
entre a vida 
profissional, 

familiar e 
pessoal, e 

proteção na 
parentalidade;

Avaliação da 
satisfação  dos 

trabalhadores e 
das 

trabalhadoras e 
o clima 

organizacional 
relativamente 
aos asptos de 
igualdade de 

género.

Dezembro 2023
Medida incluída no 
Plano, não gerada 

pelo autodiagnóstico

MEDIDAS
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PLANO PARA A IGUALDADE

Assumir publicamente (interna e 
externamente) o compromisso 
com a promoção da igualdade 
entre mulheres e homens

Divulgação do compromisso 
da empresa com a igualdade 
entre mulheres e homens, 
interna e externamente, no 
sítio eletrónico da empresa, 
na intranet, por correio 
eletrónico, e com afixação em 
locais internos de reconhecida 
visibilidade

Direção 
Desenvolvimento de 

Pessoas (DDP) e 
Direção de 

Comunicação e 
Relações 

Institucionais (DCR)

Todos 1.000,00€

Assinalar e 
divulgar o Dia de 

Igualdade de 
Género na 

INCM, efetuada 
na intranet 

empresa, por 
correio 

eletrónico e com 
afixação nos 

locais internos 
de reconhecida 

visibilidade

Realização de 
um Art Live 

Show no âmbito 
da 

comemoração 
do Dia da 

Igualdade de 
Género na INCM 
nas instalações 

da empresa, 
onde se 

promoverá a 
pintura de tela 
executada por 

trabalhadores e 
trabalhadoras 

subordinado ao 
tema da 

Igualdade de 
género.

Junho 2023
Medida incluída no 
Plano, não gerada 

pelo autodiagnóstico
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PLANO PARA A IGUALDADE

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

Divulgação do Plano para a 
Igualdade, das respetivas 
medidas e dos objetivos, 
através de sessões de 
sensibilização, de divulgação 
no sítio eletrónico da 
empresa, na intranet, por 
correio eletrónico, e com 
afixação em locais internos de 
reconhecida visibilidade

Direção 
Desenvolvimento de 

Pessoas (DDP)

Direção de 
Comunicação e 

Relações Institucionais 
(DCR)

Não envolve 
custos específicos

Divulgação do 
Plano através de 

afixação em 
locais internos 
de reconhecida 

visibilidade: 
- no sítio 

eletrónico da 
empresa, 

- na intranet, 
- por correio 
eletrónico.

Janeiro e 
Dezembro 2023

Medida incluída no 
Plano, não gerada 

pelo autodiagnóstico

Prevenção de práticas discriminatórias

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Assegurar um contexto de 
trabalho isento de discriminação 
em função do sexo, da 
parentalidade e/ou da conciliação 
entre a vida profissional, familiar e 
pessoal

Criação e implementação de 
procedimentos formais para 
apresentação de queixa em 
casos de discriminação em 
função do sexo, da 
parentalidade e da conciliação 
entre a vida profissional, 
familiar e pessoal

Direção 
Desenvolvimento de 

Pessoas (DDP)

Direção de 
Comunicação e 

Relações Institucionais 
(DCR)

Não envolve 
custos específicos

Apresentação de 
plano de 

procedimento 
interno a 

implementar;

Implementação 
do 

procedimento e 
respetiva 

divulgação, com 
um mínimo de 1 

ação de 
divulgação sobre 

a igualdade e 
não 

discriminação.

Março 2023
Medida incluída no 
Plano, não gerada 

pelo autodiagnóstico
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PLANO PARA A IGUALDADE
DIMENSÃO: Formação inicial e contínua

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

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; proteção 
na parentalidade; conciliação 
da vida profissional, familiar e 
pessoal; Assédio moral e 
sexual no trabalho

Direção 
Desenvolvimento de 

Pessoas (DDP)
Todos 1.000,00€

Módulo de 
formação sobre 
igualdade entre 

mulheres e 
homens (ex. 

estereótipos de 
género; 

linguagem 
inclusiva; 

proteção na 
parentalidade; 
conciliação da 

vida profissional, 
familiar e 

pessoal; assédio 
moral e sexual 
no trabalho), 

este integrado 
no plano de 

formação anual

Outubro 2023
Medida incluída no 
Plano, não gerada 

pelo autodiagnóstico
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PLANO PARA A IGUALDADE
DIMENSÃO: Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal

OBJETIVO MEDIDA

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

RESPONSÁVEIS/
PONTO FOCAL

DEPARTAMENTOS/
UNIDADES 

ENVOLVIDAS/
PONTO FOCAL

ORÇAMENTO INDICADOR META OBSERVAÇÕES

Promover a conciliação da vida 
profissional com a vida familiar e 
pessoal dos trabalhadores e das 
trabalhadoras

Definição e implementação de 
medidas de apoio a 
trabalhadores e a 
trabalhadoras com 
responsabilidades específicas 
ao nível familiar (ex.: famílias 
monoparentais, familiares 
com deficiência, familiares 
com doença crónica, 
trabalhadores e trabalhadoras 
com netos/as de filhos/as 
adolescentes)

Direção 
Desenvolvimento de 

Pessoas (DDP)
Todos Não envolve 

custos específicos

Levantamento 
informal junto 

das UO das 
necessidades do 

respetivo 
universo de 

trabalhadores 
com 

responsabilidad
es específicas ao 

nível familiar;

Identificação e 
desenho de 
medidas de 

apoio a 
trabalhadores e 
trabalhadoras 

com 
responsabilidad

es específicas ao 
nível familiar

Novembro 2023
Medida pré-

preenchida (matriz de 
diagnóstico)
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