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INTRODUÇÃO

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) é uma instituição de ensino superior (IES) de direito
público, que conta com 41 anos de existência ao serviço da sociedade, orientada para a
produção e difusão do conhecimento, criação e transmissão da cultura e do saber de natureza
profissional, da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino,
da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.

Trata-se de uma IES que conta com 3 campus, 3 bibliotecas e 11 laboratórios de investigação,
4 escolas vocacionadas para as áreas da saúde, desporto, comunicação e educação, gestão e
engenharias, e turismo e hotelaria. O seu objetivo é conectar as suas escolas com os grupos
empresariais mais inovadores que operam na economia e, por isso, focam na formação de
novas gerações de profissionais qualificados, capacitando-as para responderem aos desafios
futuros. A sua missão passa por qualificar profissionais através de programas de formação de
qualidade reconhecida e que sejam geradores de competências para o desenvolvimento de
conhecimento, para a criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza
profissional para benefício da região e do país.

O Plano de Igualdade de Género do IPG (Gender Equality Plan - GEP), aqui apresentado, será
composto por um conjunto de ações estruturadas em torno de 5 eixos de atuação. Este plano
pretende que as políticas de igualdade a desenvolver reconheçam, compreendam e valorizem
o que une e o que diferencia todos os elementos da organização enquanto potencial fonte de
inovação, resolução de problemas e criatividade. Como tal, o plano respeita e espelha os
valores basilares que acompanham o Instituto, que são a equidade, a integridade e
responsabilidade, a competência, o pluralismo, a coesão e a partilha.
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1. ENQUADRAMENTO

A igualdade entre homens e mulheres é um princípio consagrado na Constituição da República
Portuguesa, competindo ao Estado, como entidade máxima, promover este dever. Este preceito
já está estabelecido em diversas leis e diretrizes nacionais, europeias e internacionais, que
regulam a sua integração nas várias esferas da sociedade, de modo a garantir a proteção de
mulheres e homens e o acesso à igualdade de oportunidades para todos e todas.

No âmbito do quadro legislativo nacional, destaca-se a Estratégia Nacional para a Igualdade e
a Não-Discriminação pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, publicada a
21/05/2018 e atualmente coordenada pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género (CIG), cujo objetivo central é a eliminação de estereótipos através de 3 planos de
ação: Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens (PAIMH); o Plano de ação
para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica
(PAVMVD) e o Plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual,
identidade e expressão de género e características sexuais (PAOIEC), bem como a Lei da
Paridade nos Órgãos Colegiais Representativos do Poder Político (Lei orgânica nº 3/2006).

Ainda, a nível nacional, destacam-se as sucessivas alterações no Código do Trabalho, no
sentido de reforçar:

● Os direitos de parentalidade;

● Igualdade e não discriminação, tais como o direito à igualdade no acesso ao
emprego e no trabalho e proibição de discriminação;

● Proibição de Assédio;

● Igualdade e não discriminação em função do sexo;

● Igualdade de condições de trabalho.

Também na área da investigação e inovação, o género tem sido uma preocupação constante,
como é verificável pelo Horizonte Europa e que, de acordo com a Comissão Europeia, é
fundamental para a garantia de um crescimento europeu inclusivo.

A nível internacional, destaca-se a Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025,
que define objetivos políticos e prevê ações para realizar progressos significativos até 2025,
no sentido de uma Europa que promova e garanta a igualdade de género. Pretende-se a
construção de uma União em que homens e mulheres, na sua diversidade, sejam livres de
seguir o seu caminho, terem as mesmas oportunidades de realização pessoal e possam
participar na sociedade em pé de igualdade.
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Igualmente, a ONU estabeleceu a Agenda 2030, a nível mundial, na qual se encontram
consagrados os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), na qual a dimensão
do género é considerada fundamental e transversal.

O GEP pretende assim, através da implementação e do desenvolvimento de políticas e práticas
internas, promover a igualdade de oportunidades, independentemente do género,
contribuindo ativamente para a concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável,
que atuam diretamente nesta causa, mais concretamente o ODS 5 (igualdade de género), ODS
10 (reduzir as desigualdades) e o ODS 16 (paz, justiça e instituições eficazes).
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2. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL E
ORGANIZACIONAL

O Instituto Politécnico da Guarda dispõe de um conjunto 379 de colaboradores(as) no final de
2021, sendo que 183 são do sexo masculino e 196 são do sexo feminino, distribuídos por
diversas carreiras, cargos e diferentes modalidades de vínculo.

Nesta estrutura de recursos humanos, o grupo profissional mais representativo é o dos
docentes com 254 registos, distribuídos respetivamente pelas seguintes categorias: Assistente
(1 homem e 2 mulheres), Assistente Convidado (31 homens e 17 mulheres), Professor Adjunto
Convidado (29 homens e 27 mulheres), Professor Adjunto (67 homens e 59 mulheres),
Professor Coordenador (9 homens e 11 mulheres) e investigadores (7 homens e 10 mulheres).

Nos serviços de apoio, registam-se 101 funcionários distribuídos pelas seguintes categorias:
Técnicos Superiores (13 homens e 21 mulheres), Assistentes Técnicos (6 homens e 27
mulheres), Assistentes Operacionais (10 homens e 16 mulheres) e Informáticos (5 homens e 3
mulheres). Nota-se uma forte presença do sexo feminino nas categorias de técnicos superiores,
assistentes técnicos e operacionais em oposição à categoria de informáticos, onde predomina
o sexo masculino. Pode-se interpretar esta distribuição como existindo ainda alguns
estereótipos de género em relação a determinados cargos/funções.

No que se refere aos quadros diretivos verifica-se um claro desequilíbrio na ocupação dos 15
cargos, sendo que 10 são ocupados pelo sexo masculino e 5 pelo sexo feminino, distribuido
nas respetivas categorias: Dirigentes superiores de 1º e 2º grau, Dirigentes intermédios de 1º,2º
e 3º grau, Diretores e Subdiretores). Nota-se assim que é necessário considerar medidas que
permitam melhor equilibrar a representatividade de ambos os géneros nos cargos superiores.

Podemos dizer assim, e com base na distribuição em função do género dos trabalhadores do
IPG, que a sua estrutura é relativamente equilibrada, denotando-se em algumas categorias e
carreiras um desequilíbrio, que também será induzido por estereótipos, que em muito
ultrapassam as paredes de qualquer IES, e que devem levar as pessoas a continuar a pugnar
por promover um maior equilíbrio nas oportunidades de igualdade de género.
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3. PLANO DE AÇÃO

O IPG pretende contribuir para o desenvolvimento da sociedade através da formação e da
investigação em importantes áreas profissionais e, também, assumir um compromisso
institucional no sentido de promover a igualdade, nos seus vários públicos-alvo. Neste sentido,
o IPG pretende através do GEP:

● Garantir qualquer forma de não discriminação entre homens e mulheres,
proporcionando a ambos as mesmas oportunidades, no acesso ao trabalho, ao
emprego, à formação profissional e à progressão na carreira;

● Refutar qualquer forma de discriminação com base no género, nacionalidade,
etnia, religião, orientação sexual ou qualquer outra, nos processos de
recrutamento, na comunicação interna e externa e no relacionamento interpessoal;

● Adotar políticas e procedimentos internos para a promoção da igualdade de
género, no sentido de promover a capacitação e emancipação das mulheres na
Instituição;

● Garantir as mesmas oportunidades em termos de liderança.

Para a elaboração desta proposta, constituiu-se uma equipa de trabalho inicial, nomeada pela
Presidência e procedeu-se a uma revisão bibliográfica da legislação nacional, europeia e
internacional, assim como das políticas relativas à igualdade e não discriminação de género,
sobretudo nas mais direcionadas às áreas do ensino e da investigação. A sua construção teve
por base as guidelines do GEAR Tool (Gender Equality in Academia and Research) do
Horizonte Europa e a análise de outras ferramentas, guias e normas, nomeadamente, o SAGE
Wheel Toolkit, Norma NP 4552:2016 - Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida
Profissional, Familiar e Pessoal, Guião para a Implementação de Planos de Igualdade nas
Empresas (CIG), Guia de Autoavaliação da Igualdade de Género nas Empresas (CIG),
Solucionário (CIG) e a Lei da Paridade nos Órgãos Colegiais Representativos do Poder Político
Nº3/2006.

A estruturação, implementação, avaliação e monitorização do GEP será garantida pela
Comissão de Acompanhamento, que estará em constante articulação com os quadros
dirigentes do IPG e que é composta pelos seguintes elementos:

● Responsável Institucional (RI): orientação e coordenação do Vice-Presidente do
IPG, que será responsável pela articulação do GEP com a política e estratégia
institucional e por assegurar a articulação direta com o Presidente;

● Equipa de trabalho (ET): composta por pelo menos uma pessoa de cada
público-alvo do GEP e por um membro com formação em Igualdade de Género
reconhecida pela CIG;
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● Agentes de Mudança (AM): pontos de contacto ao nível das Unidades Orgânicas
e Unidades de Investigação para concertar em termos da criação, implementação e
monitorização das ações. Serão as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento
das ações a um nível mais micro.

A implementação do GEP tem o envolvimento e todo o apoio da Presidência do IPG,
contemplando em si as ações necessárias que garantem o envolvimento de todas as esferas
hierárquicas da Instituição. Por forma a garantir o envolvimento de todos, efetuou-se um
pré-diagnóstico da Instituição e estabeleceu-se como público-alvo quatro grandes grupos para
os quais se destinam as ações detalhadas no GEP e que se distribuem da seguinte forma
desagregada por género:

De modo a garantir a execução efetiva de todas as ações propostas no GEP, será feita uma
sessão pública de apresentação do GEP e da Comissão de Acompanhamento, que será
responsável por: garantir a divulgação em toda a organização das medidas/ações definidas;
garantir o envolvimento dos responsáveis; dar a formação necessária de modo a permitir à
organização atingir os objetivos preconizados em termos de Igualdade de Género; realizar
sessões de esclarecimento e fóruns de discussão a fim de garantir o envolvimento e o
compromisso de todos os grupos alvo.

O GEP constitui-se como um plano bienal, com início em 2022, e que se encontra estruturado
em torno de 5 eixos de atuação, para os quais foram estabelecidos objetivos, ações,
indicadores e metas a atingir ao longo da sua realização, em consonância com as guidelines
estabelecidas no GEAR Tool.

As medidas a implementar na Instituição pretendem sensibilizar os cargos dirigentes para a
temática da Igualdade de Género, reduzir as assimetrias existentes entre homens e mulheres,
sobretudo em cargos superiores, promover a parentalidade, estimular a conciliação entre a
vida profissional, pessoal e familiar e, ainda, garantir o reconhecimento do papel da mulher na
investigação.

De seguida, apresenta-se a síntese do Plano de Ação previsto para o ano de 2022/2023, bem
como a sua respetiva monitorização, com a apresentação por eixos, dos objetivos, ações,
indicadores e metas a implementadas/implementar no IPG.
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Eixo 1 Promoção de uma cultura organizacional
inclusiva

Este eixo refere-se ao diagnóstico do estado do IPG em matéria de igualdade de
género, no sentido de se perceber as práticas implementadas antes da execução do
plano. Procura também ser um eixo de sensibilização e promoção dos conceitos de
igualdade de género através de debates e focus group com os diversos grupos alvo
do plano, no sentido de recolher sugestões e promover atividades do seu interesse
em torno da temática. Para além disso, poderá ser interpretado como um eixo gatilho
para a introdução do tema no dia-a-dia da Instituição e do seu staff.

Objetivos Ações Responsável
Público
Alvo Indicador Cronograma

Integrar a perspetiva de
igualdade de género (IG) na
cultura organizacional

Recolher dados institucionais
relativos ao género

ET + RH todos/as Relatório do Diagnóstico ao IPG 2022

Focus group ET + AM +
Presidência

todos/as 1 FG por cada PA; Relatório dos
resultados do FG

2022

Incluir medidas de IG no
plano estratégico do IPG

Presidência + ET todos/as Inclusão de medidas de IG no Plano
Estratégico do IPG

final de
2022

Formar sobre IG nas
organizações

Presidência Dirigentes 1 Ação de Formação 2022

Monitorizar e avaliar as ações
a implementar pelo GEP
(Gender Equality Plan)

ET + AM todos/as Relatório anual e divulgação no
website do IPG

2023

Consciencializar sobre
estereótipos e enviesamentos
inconscientes

Formar sobre estereótipos Presidência + ET todos/as 1 Ação de formação por cada PA até 03/23

Debater sobre estereótipos ET + AM todos/as 1 Debate por cada PA até 06/23

Potenciar a divulgação de uma
cultura inclusiva

Divulgar o GEP, junto
comunidade académica

ET + AM todos/as Inclusão do GEP no website do IPG;
Afixação de cartazes relativos ao
tema em todos os edifícios do IPG

22/23

Partilhar boas práticas entre
IES

ET ET Organização ou participação num
evento nacional de partilha de boas
práticas no âmbito da IG

22/23

Legenda: ET - Equipa de trabalho; RH - Recursos Humanos; AM - Agentes de mudança
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Eixo 2 Conciliação entre a vida profissional,
familiar e pessoal

Este eixo pretende desenvolver medidas e mecanismos que permitam a flexibilização
dos tempos dos trabalhadores e trabalhadoras que garantam o equilíbrio entre as
dimensões profissional, pessoal e familiar. Igualmente, pretende verificar se o IPG
cumpre os direitos de maternidade e paternidade e minimizar o impacto da vida
familiar na progressão da carreira, que afeta na sua maioria as mulheres.

Objetivos Ações Responsável Público Alvo Indicador
Cronogram
a

Conciliar a vida profissional,
familiar e pessoal, promover
maior flexibilidade de local e
horário de trabalho

Elaborar um regulamento relativo à
flexibilidade de local e horário

Presidência +
ET

Trabalhadores/as Regulamento 2022

Divulgar o regulamento ET Trabalhadores/as Publicação no website 2022

Desenvolver uma cultura
organizacional que minimize o
impacto da vida familiar na
progressão na carreira

Divulgar informação sobre os
direitos e tomar medidas que
facilitem a aplicação destes
direitos

ET Trabalhadores/as Divulgação no website 2022

Definir medidas  de
reintegração/retorno ao trabalho
após longos período de ausência

Presidência +
ET

Trabalhadores/as Sistematização das
medidas

2022

Divulgar as medidas ET Trabalhadores/as Divulgação no web site 2022
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Eixo 3 Equilíbrio na carreira e nos processos e
órgãos de tomada de decisão

O eixo 3 pretende assegurar que existe paridade na composição dos órgãos de
tomada de decisão, bem como, nos processos e decisões que deles dependam. Para
tal, será crucial levar a cabo ações de formação que alertem para as desigualdades
que podem existir e para sensibilizar para a importância da carreira em ambos os
géneros.

Objetivos Ações Responsável Público Alvo Indicador
Cronogram
a

Monitorizar a paridade na
composição dos órgãos de
tomada de decisão

Analisar a composição dos
órgãos de tomada de
decisão em termos de
género

ET Trabalhadores/as Relatório anual e
divulgação no
website do IPG

22/23

Assegurar a igualdade de
género  na composição de júris

Equilibrar o género nas
nomeações

Presidência Trabalhadores/as Relatório anual e
divulgação no
website do IPG

22/23

Incluir as dimensões da
igualdade de género nos
processos de tomada de
decisão institucional

Formar sobre a temática da
desigualdade de género

Presidência
+ ET

Membros dos cargos
administrativos  e de gestão
com capacidade de decisão

Relatório anual e
divulgação no
website do IPG

22/23
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Eixo 4 Integração da dimensão de género no
ensino, na investigação e relações com o
exterior

Este eixo revela extrema importância para a Instituição, uma vez que se pretende a
introdução de uma unidade curricular dedicada à temática da igualdade de género a
todos os níveis, desde do profissional ao pessoal. Garantirá que os docentes, os
alunos e os investigadores estarão preparados para eventuais situações de
desigualdade e saberão como agir e como atuar em sociedade e no trabalho em
equipa.

Objetivos Ações Responsável Público Alvo Indicador
Cronogram
a

Integrar a perspetiva de
igualdade de género
(IG) nos conteúdos e
nas práticas
pedagógicas

Realizar ações de
formação no âmbito
da docência

Presidência +
ET

Docentes 1 em cada Unidade Orgânica 2022

Implementar uma
Unidade Curricular
(UC)  sobre IG,
diversidade e
inclusão

CP Docentes e estudantes Implementação de uma UC sobre
IG

22/23

Integrar a perspetiva de
igualdade de género
(IG) nas práticas de
investigação

Realizar ações de
formação da IG nas
propostas e nos
projetos de
investigação

Presidência +
ET

docentes e investigadores/as 1 Ação de formação 2022

Legenda:
CP - Conselho Pedagógico
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Eixo 5 Prevenção e combate à violência de
género

Já sendo uma prática recorrente na área da comunicação, este eixo pretende prevenir
e combater todos os tipos de violência, através da sensibilização e educação de todos
os cidadãos e cidadãs. Pretende-se para além da sensibilização, dar a conhecer os
mecanismos de denúncia a que todos poderão recorrer, independentemente da sua
condição hierárquica na Instituição.

Objetivos Ações Responsável
Público
Alvo Indicador

Cronogram
a

Prevenir a discriminação e
combater os diversos tipos de
violência a todos os níveis

Realizar ações de divulgação  de
informação para a prevenção  e combate
aos assédios (moral, psicológico e sexual)

Presidência +
ET

todos/as 1 para cada PA 22/23

Criar processos  de denúncia ET todos/as Processo de denúncia 22/23

Divulgar os  procedimentos  de denúncia ET todos/as Divulgação no website 22/23
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GLOSSÁRIO E SIGLAS

A lista que segue pretende ser uma introdução a alguns conceitos abordados direta ou
indiretamente no Plano de Igualdade de Género do IPG, bem como esclarecer algumas siglas
utilizadas ao longo do mesmo. As definições das expressões apresentadas derivam de um
conjunto de fontes, nomeadamente documentos legislativos e estratégico nacionais, da União
Europeia, bem como, do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE). Assim,
apresentam-se as seguintes expressões:

Agentes de Mudança (AM)
Pessoa que assume cargos diretivos afetos às
diferentes Unidades Orgânicas do IPG que será
responsável pela implementação e eficiente
ação do GEP nas diferentes Escolas da
Instituição.

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género (CIG)
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género (CIG) é o organismo nacional
responsável pela promoção e defesa desse
princípio, procurando responder às profundas
alterações sociais e políticas da sociedade em
matéria de cidadania e igualdade de género. É
um serviço da administração direta do Estado
(com sede em Lisboa e um serviço
desconcentrado no Porto), responsável pela
execução das políticas públicas no domínio da
cidadania e da promoção e defesa da
igualdade de género. A sua atual orgânica foi
estabelecida pelo Decreto Regulamentar n.º
1/2012, de 3 de janeiro.

Conselho Pedagógico (CP)
Grupo responsável pela aprovação das
unidades curriculares dos diferentes graus
académicos do IPG.

Dados desagregados por sexo
As estatísticas desagregadas por sexo são
dados recolhidos e apresentados
separadamente para o sexo feminino e para o

sexo masculino. Permitem a medição das
diferenças entre estes em várias dimensões
sociais e económicas e são um dos requisitos
para a obtenção de estatísticas de género
(EIGE, 2021).

Equipa de Trabalho (ET)
Conjunto de pessoas nomeadas pelo
Responsável Institucional que farão a
implementação, acompanhamento e
monitorização do GEP no IPG.

Focus Group (FG)
Tratam-se de entrevistas de grupos focais, que
constitui um método de pesquisa qualitativa,
dada a ausência de medidas numéricas e
análises estatísticas.

Género
Tradicionalmente a palavra “género” estava
muito associada à distinção entre mulheres/
homens e meninas/ meninos correspondendo
aos papéis, atributos, comportamentos e
oportunidades sociais associados a cada um.
Na atualidade, existe consenso na comunidade
científica sobre a possibilidade da diversidade
de género integrar a existência de outras
variações humanas, incluindo sexo, sexualidade,
idade, status social, etc. (GenPort, 2021).

Gender Equality in Academia and Research
(GEAR Tool)
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A ferramenta Igualdade de Género na
Academia e Investigação (GEAR) fornece às
universidades e organizações de investigação
conselhos práticos e ferramentas através de
todas as fases de mudança institucional, desde
a criação de um plano de igualdade de género
até à avaliação do seu impacto real.

Gender Equality Plan (GEP)
Refere-se ao Plano de Igualdade de Género a
ser implementado no IPG.

Instituições de Ensino Superior (IES)
Refere-se ao conjunto de instituições de ensino
superior de cariz público.

Inclusão
A inclusão de género corresponde ao conceito
ou crença de que todos as instituições, serviços
e oportunidades estão abertas a todas as
pessoas, independentemente da influência de
preconceitos, estereótipos, normas e
expectativas de género (Shore et ai., 2011; van
Eck, Dobusch e van den Brink, 2020).

Igualdade de género (IG)
A igualdade de género refere-se à igualdade
de direitos, responsabilidades e oportunidades
de mulheres e homens e de raparigas e
rapazes. A igualdade não significa que
mulheres e homens se tornarão o mesmo, mas
que os seus direitos, responsabilidades e
oportunidades não dependem de terem
nascido homens ou mulheres. Implica ter em
consideração os interesses, necessidades e
prioridades quer das mulheres quer dos
homens, reconhecendo a diversidade dos
diferentes grupos de mulheres e homens. A
igualdade de género é vista como uma questão
de direitos humanos e como uma condição
prévia é um indicador de desenvolvimento
sustentável centrado nas pessoas (EIGE, 2021).

Systemic Action For Gender Equality (SAGE
ToolKit)
Pretende facilitar o processo de conceção de
Planos de Igualdade de Género (GEPs)
eficazes nas instituições de ensino superior. Ser
adaptados e utilizados por Organizações de
Execução de Investigação em toda a Europa
para promover a investigação europeia que seja
equilibrada em termos de género.

Sexo
O sexo refere-se às características biológicas
que definem o ser humano como mulher ou
homem. Estes conjuntos de características
biológicas não se excluem mutuamente uma vez
que existem indivíduos que possuem ambas
(EIGE, 2021).

Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável da Organização das Nações Unidas
é constituída por 17 ODS e foi aprovada em
setembro de 2015 por 193 membros,
resultando do trabalho conjunto de governos e
cidadãos de todo o mundo para criar um novo
modelo global para acabar com a pobreza,
promover a prosperidade e o bem-estar de
todos, proteger o ambiente e combater as
alterações climáticas.

Público-Alvo (PA)
Refere-se a todos os grupos que compõem o
IPG: dirigentes, docentes, funcionários e
alunos.

Responsável Institucional (RI)
Pessoa que assume um cargo dirigente e que
será responsável por validar todas as ações a
implementar no âmbito do GEP, sendo um
responsável importante elo de ligação à
Presidência

Recursos Humanos (RH)
A equipa afeta aos recursos humanos da
Instituição que auxiliará no fornecimento de
dados internos do IPG.

Unidade Curricular (UC)
Unidade curricular é a unidade de ensino com
objetivos de formação próprios e que é objeto
de inscrição administrativa e de avaliação
traduzida numa classificação final.

Unidade Orgânica (UO)
Unidade orgânica é uma repartição
administrativa de uma entidade, que faz parte
da sua estrutura e não tem autonomia jurídica.
No caso do IPG, refere-se às quatro escolas
afetas ao seu campus
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