
 
 

Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 
 Hospital Pêro da Covilhã | Alameda Pêro da Covilhã, 6200-251 Covilhã, PORTUGAL | TEL + 351 275 33 00 00 FAX + 351 275 33 00 01 

Hospital do Fundão | Av. Adolfo Portela, 6230-288 Fundão, PORTUGAL | TEL + 351 275 33 00 00 FAX + 351 275 751 257 
 E-MAIL administracao@chcbeira.min-saude.pt   www.chcbeira.min-saude.pt 
 
 

        CHCB.IMP.CHCB.200                                                                                        Ed.1                                                                                                              Rev.1 

 

1/18 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 
COVA DA BEIRA,E.P.E 

PLANO PARA A IGUALDADE 2022| 

 

http://www.chcbeira.min-saude.pt/


 
 

Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 
 Hospital Pêro da Covilhã | Alameda Pêro da Covilhã, 6200-251 Covilhã, PORTUGAL | TEL + 351 275 33 00 00 FAX + 351 275 33 00 01 

Hospital do Fundão | Av. Adolfo Portela, 6230-288 Fundão, PORTUGAL | TEL + 351 275 33 00 00 FAX + 351 275 751 257 
 E-MAIL administracao@chcbeira.min-saude.pt   www.chcbeira.min-saude.pt 
 
 

        CHCB.IMP.CHCB.200                                                                                        Ed.1                                                                                                              Rev.1 

 

2/18 

 

 

  

Índice 

1 | Enquadramento ___________________________________________________________ 2 

2 | Caracterização do CHUCB ___________________________________________________ 2 

2.1 | Caracterização Geral _____________________________________________________10 

2.2 | Caracterização dos Colaboradores por Antiguidade _____________________________10 

2.3 | Caracterização dos Colaboradores por Grupo Etário ____________________________ 11 

2.4 | Caracterização dos Colaboradores por Nível de Habilitação _______________________12 

2.5 | Caracterização dos Colaboradores por Grupo Profissional ________________________14 

2.6 | Caracterização dos Colaboradores com Cargos de Chefia_________________________14 

3 | Plano para a Igualdade de Género no CHUCB ___________________________________15 

3.1 | Boas Práticas no CHUCB – Situação Atual _____________________________________15 

3.2 | Plano de Ação no CHUCB __________________________________________________16 

4 | Implementação das Medidas previstas_________________________________________18 

5 | Acompanhamento, Avaliação e Vigência _______________________________________18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chcbeira.min-saude.pt/


 
 

Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 
 Hospital Pêro da Covilhã | Alameda Pêro da Covilhã, 6200-251 Covilhã, PORTUGAL | TEL + 351 275 33 00 00 FAX + 351 275 33 00 01 

Hospital do Fundão | Av. Adolfo Portela, 6230-288 Fundão, PORTUGAL | TEL + 351 275 33 00 00 FAX + 351 275 751 257 
 E-MAIL administracao@chcbeira.min-saude.pt   www.chcbeira.min-saude.pt 
 
 

        CHCB.IMP.CHCB.200                                                                                        Ed.1                                                                                                              Rev.1 

 

3/18 

1 | Enquadramento 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2012, de 8 de março, veio determinar a 

obrigatoriedade na conceção e implementação de planos que promovam a igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, que contribuam para eliminar 

situações de discriminação e que permitam a conciliação da vida pessoal, familiar e 

profissional. 

Com a entrada em vigor Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, foi aprovado o regime da 

representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de 

fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. 

Conforme decorre do artigo 7.º do referido diploma legal, as entidades do setor público 

empresarial elaboram anualmente, “(…)planos para a igualdade tendentes a alcançar uma 

efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens, promovendo a 

eliminação da discriminação em função do sexo e fomentando a conciliação entre a vida 

pessoal, familiar e profissional (…)”. 

Para dar resposta aos objetivos previstos nos Planos Nacionais para a Igualdade e às 

determinações do Conselho de Ministros do atual posicionamento do Centro Hospitalar e 

Universitário Cova da Beira, E.P.E., adiante designado por CHUCB, na promoção de politicas e 

práticas que visam garantir os princípios de igualdade de oportunidades entre géneros, 

evitando toda e qualquer forma de discriminação, procedeu-se à elaboração do PLANO PARA A 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES -2022 

 

2 | Caracterização do CHUCB 

Missão 

1.O CHUCB tem como missão prestar cuidados de saúde, com eficiência, qualidade, em tempo 

útil e a custos socialmente comportáveis, à população da sua área de influência e a todos os 

cidadãos em geral. 

2.Desenvolve e promove ensino e investigação, como Hospital nuclear da Faculdade de 

Ciências da Saúde, da Universidade da Beira Interior, nos termos da Portaria nº 1176/2000, de 

14 de Dezembro e do Protocolo nº 11/2001, publicado em Diário da República, IIº Série, de 16 

de Abril de 2001 e Portaria nº 1176/2000, de 14 de Dezembro, bem como pelo diploma que o 

constitui como Centro Hospitalar Universitário Decreto-Lei nº 61/2018, de 03 de Dezembro. 

3.Participa, no ensino médico, pré e pós graduado, e com as Escolas Superiores de 

Enfermagem e Escolas Superiores de Tecnologias da Saúde, e outras com as quais venham a 

ser celebrados Protocolos. 

4. Promove, acompanha e desenvolve projectos de investigação clínica de iniciativa própria ou 

em colaboração com entidades externas. 

5. Nos termos da Portaria n.º 130/2017, de 7 de abril, o Centro Hospitalar Universitário Cova 

da Beira, EPE integra o Centro Académico Clínico das Beiras.  
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O Centro tem como principal objetivo o avanço e a aplicação do conhecimento e da evidência 

científica para a melhoria da saúde, visando, especialmente: 

a) O aproveitamento efetivo de sinergias nas várias áreas de atuação e potenciação da partilha 

de recursos humanos altamente diferenciados; 

b) A introdução de programas inovadores e parcerias estratégicas que possibilitem avanços 

qualitativos na participação da comunidade e contribuam para a obtenção de financiamentos 

externos; 

c) A racionalização e maximização da utilização dos recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos postos à disposição dos seus membros; 

d) A promoção de uma cultura comum focada na excelência académica e clínica num contexto 

internacional e de redes transeuropeias; 

e) O estabelecimento do foco da atividade na promoção da qualidade dos cuidados prestados 

às populações com base numa resposta adequada às suas diferentes necessidades; 

f) O aprofundamento do investimento nas áreas estratégicas; 

g) O desenvolvimento ao máximo do potencial disponível, tanto ao nível dos recursos 

humanos como materiais, assegurando a combinação da investigação básica, translacional e 

de serviços com os cuidados clínicos e a educação em saúde que são necessários para alcançar 

melhorias significativas dos cuidados de saúde 

Princípios e Valores 

1.  No desenvolvimento da sua actividade, o CHUCB e os seus colaboradores regem-se pelo 

Código de Ética do CHUCB, ao qual estão subjacentes os seguintes Princípios: 

a) Legalidade, Igualdade, Proporcionalidade, Colaboração e da Boa fé; 

b) Humanismo, tanto no relacionamento com os utentes, como com os colegas de 

trabalho; 

c) Respeito pela dignidade humana; 

d) Qualidade na acção, assegurando os melhores níveis de serviço e de resultados; 

e) Competência e da responsabilidade. 

2. Os Valores estruturais e duradouros que orientam o comportamento e a actuação do 

CHUCB  são: 

a) Atitude centrada no doente e na promoção da saúde da comunidade, respeitando os 

valores do indivíduo/utente e da família; 

b) Cultura de excelência técnica, cientifica e do conhecimento, como um valor a 

prosseguir continuamente; 

c)    Cultura interna de multidisciplinaridade e de bom relacionamento no trabalho; 
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d) Responsabilidade Social, contribuindo para a optimização na utilização dos recursos e 

da capacidade instalada. 

3. Na sua conduta, os profissionais têm ainda presentes e regem-se pelos Deveres vigentes e 

previstos no Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas. 

4. De uma forma mais específica, preconizam-se no CHUCB os seguintes valores:  

a) Valor da responsabilidade social  

 O  CHUCB  está  empenhado  em  ser  reconhecido  como  uma  organização  responsável,  

útil,  eficiente  e  socialmente responsável. 

 Nesta matéria, são valores do CHUCB:  

i) Atuar  de  forma  social,  económica  e  ambientalmente  sustentável,  atendendo  

aos  interesses  dos  seus  utentes  e  gerindo  os  recursos  económicos  e  humanos  

disponíveis  da  forma  mais  eficaz e eficiente possível;  

ii) Realizar  as  atividades  no  cumprimento  de  todas  as  leis,  regulamentações  e  

boas  práticas  aplicáveis  à  proteção  ambiental,  da  saúde  pública,  da  saúde  

ocupacional,  da  segurança  e  da  atividade laboral. 

 

b)  Valor da cidadania  

Ser  cidadão  é  ter  consciência  de  que  se  é  sujeito  de  direitos  -  direito  à  vida,  à  

liberdade,  à  saúde,  à propriedade,  à  igualdade,  enfim,  direitos  civis,  políticos  e  

sociais  -  mas  de  que  existem  também deveres.  

 O cidadão tem de ter consciência das suas responsabilidades enquanto parte integrante 

de um grande e complexo organismo que é a sociedade, a nação, o Estado, para cujo bom 

funcionamento todos têm de dar sua parcela de contribuição.   

 Somente  assim  se  chega  ao  objetivo  final,  coletivo:  a  justiça  em  seu  sentido  mais  

amplo,  ou  seja,  o bem comum.   

 O CHUCB reconhece o direito à proteção da saúde como um princípio de cidadania 

fundamental, que está consagrado na Constituição da República Portuguesa e assenta 

num conjunto de valores fundamentais como a dignidade humana, a equidade, a ética e a 

solidariedade.   

 

c) Valor dos recursos humanos  

O  CHUCB  considera  os  seus  colaboradores  como  o  recurso  mais  valioso  e  o  motivo  

do  seu  sucesso, tentando  construir  uma  organização  capaz  de  atrair,  desenvolver  e  

reter  profissionais    competentes,  empenhados e motivados.  
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 Nesta matéria, são valores do CHUCB:  

i) Selecionar, colocar e remunerar todos os colaboradores do CHUCB com 

base nas qualificações para  o  cargo  a  ser  desempenhado,  sem  

qualquer  discriminação  baseada  na  raça,  religião, origem, etnia, cor, 

sexo, identidade sexual, idade, orientação sexual, estado civil ou 

incapacidade;  

ii) Manter um ambiente de trabalho que promove a integração e que visa a 

excelência atraindo e preservando colaboradores competentes, 

empenhados, motivados, eficazes e eficientes;  

iii) Dar formação, educação eigualdade oportunidades de promoção que 

permitam o desenvolvimento e a progressão  da  carreira  de  todos  os  

funcionários  do  CHUCB,  no  respeito  pela  legislação  em vigor;  

iv) Efetuar  avaliações  de  desempenho  que  forneçam  um  retorno  franco  

e  preciso,  encorajando apreciações  e  debates  bilaterais,  bem  como  a  

revisão  das  avaliações  por  parte  de  níveis superiores da direção;  

v) Proibir  o  assédio  sexual  ou  qualquer  outro  tipo  de  assédio  a  

funcionários  do  CHUCB  por qualquer pessoa no local de trabalho;  

vi) Evitar o favorecimento ou a suspeita de favorecimento no local de 

trabalho em conformidade com legislação vigente;  

vii) Respeitar a privacidade dos indivíduos e recolher, processar, utilizar e 

preservar as informações pessoais  dos  funcionários  apenas  na  medida  

do  necessário  e  em  conformidade com a legislação vigente;  

viii) Procurar eliminar potenciais perigos no  local  de  trabalho  e  proporcionar  

um  ambiente  de trabalho seguro, saudável e produtivo para os 

funcionários, bem como procurar cumprir todas as leis e normas relativas 

à saúde, higiene e segurança no trabalho;  

ix)  Promover a  flexibilidade  e  adaptabilidade  dos  postos  de    trabalho,  

dentro  das  possibilidades existentes e no cumprimento da legislação 

vigente. 

 

d)  Valor do relacionamento e da comunicação interpessoal  
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 O  CHUCB  valoriza  a  existência  de  um  clima  de  confiança,  de  honestidade  e  de  

comunicação  aberta entre  as  pessoas,  onde  o  comportamento  de  cada  indivíduo  se  

rege  pelo  compromisso  comum  e  fundamental para com a conduta ética e o sucesso do 

CHUCB.    

Nesta matéria, são valores do CHUCB:   

i) Respeito pela autonomia de todos os colaboradores, de forma a promover a 

responsabilidade  individual;  

ii) Relacionamento  interpessoal  que  promova  o  diálogo,  a  ética,  a  urbanidade,  o  

respeito,  a  dignidade, a integridade e a confiança;   

iii) Definição clara dos padrões de desempenho e objetivos do serviço e criação de um 

ambiente  que  promova  o  trabalho  de  equipa  para  alcance  de  objetivos  

comuns,  não  colocando  as  prioridades individuais à frente das do conjunto;  

iv) Promoção  da livre  expressão e comunicação,  da capacidade  de  iniciativa, da 

criatividade e  da  participação quanto ao desempenho individual, do serviço e do 

hospital;  

v) Promoção de  medidas  eficazes que previnam  comportamentos intoleráveis, 

como  são  a  intimidação, o assédio e a discriminação.  

 

e) Valor da integridade comercial, negocial e financeira   

 O  CHUCB  no  estrito  cumprimento  das  leis  nacionais  e  da  ética  do  estado,  combate  

ativamente  a  fraude, a corrupção e o suborno.   

  

Nesta matéria, são valores do CHUCB:  

i) Promover  a  denúncia  de  qualquer  suspeita  de  fraude,  roubo,  corrupção ou  

dano  financeiro  à  instituição.  

ii) Evitar quaisquer atos ilegais caracterizados pelo engano intencional ou violação de  

confiança,  prejudicando deliberadamente ou com dolo a instituição.   

iii) Agir  de  modo  a  que  o  processo  de  tomada  de  decisão  não  seja  influenciado  

por  interesses  próprios ou qualquer vantagem pessoal. 
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iv) Utilizar mecanismos de  controlo anticorrupção e  anti suborno, através  da 

exigente prática da qualidade e certificação, do controlo eficiente da gestão, de 

um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção  e  Infracções  Conexas  e  do  

Gabinete  de  Auditoria  Interna,  reduzindo  assim  a probabilidade de existência 

de qualquer mecanismo de corrupção ou suborno que coloque em risco o bom 

funcionamento e integridade da instituição.   

v) Agir com especial atenção e cautela, a pedidos, favores impróprios ou benefícios, 

não resultantes da prática legal da atividade, devendo em caso de suspeita 

contactar o Serviço de Auditoria  Interna,  de  acordo  com  o  preconizado  no  

procedimento  interno  do  sistema  de comunicação interna de irregularidades, ou 

o superior hierárquico.   

vi) Não  aceitar  ou  solicitar  qualquer  presente,  oferta,  brinde,  pagamento  ou  

outro  favor,  de utentes, clientes  ou fornecedores, com o fito de favorecimento 

ilícito, apenas  podendo qualquer oferta ser admitida dentro dos requisitos que a 

lei permite e num contexto de total transparência,  razoabilidade  e  simbolismo  e  

não  influenciando  a  boa  prática  do  colaborador;  

vii) Em caso de  dúvida de  aceitação ou recusa deverá ser consultado o superior 

hierárquico ou o responsável do Serviço de Recursos Humanos.  

viii)  

f) Valor do bom uso da informação, dos meios de comunicação e da tecnologia  

       Nesta matéria, são valores do CHUCB:  

i)  Proteção  da  propriedade  intelectual  -  impedir  qualquer  violação  ao  direito  

de  propriedade intelectual,  seja  direito  de  autor,  patente,  marca  ou  modelo,  

que  respeite  ao  CHUCB  ou  aos seus colaboradores.  

ii) Utilização  e  segurança  das  tecnologias  de  informação  –  usar  as  ferramentas  

e  tecnologias  de informação e comunicação de uma forma correta, responsável, 

segura e sustentável, servindo-se apenas dos referidos meios, para os fins a que os 

mesmos se destinam.  

iii) Confidencialidade - guardar sigilo absoluto:  

-no exterior,  de  toda  a  informação  relativa  à  vida  e  funcionamento  da  

instituição CHUCB;  

-  no interior, de toda a informação de conteúdo confidencial e privado com que 

tenham contacto no exercício da sua função; 
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Informações sobre utentes, colaboradores, fornecedores, parceiros, serviços, 

dados técnicos,  especificações, procedimentos, contactos, apresentações e know-

how, deverão ser reservadas ao  meio hospitalar, pelo que, em espaço público 

deverão os  colaboradores observar  e  pautar  a  sua  conduta  pelo  sigilo  

profissional,  sendo  absolutamente  proibida  a utilização  em  ambiente  social  

e/ou  para  favorecimento  próprio  ou  de  terceiros  de  qualquer informação 

adquirida no âmbito e exercício de funções;   

iv) Declarações públicas - salvo quando se encontrem mandatados para comunicar 

com o exterior,  os  colaboradores  devem  abster-se  de  emitir  declarações  

públicas,  por  sua  iniciativa ou por solicitação de terceiros, em especial fazendo 

uso dos meios de comunicação social. 

 

g) Valor do cumprimento da lei  

O CHUCB,  enquanto  instituição  pública,  deve  atuar  assegurando  padrões  de  

qualidade  exigentes assentes no estrito cumprimento da lei.   

Nesta matéria, são valores do CHUCB:  

i)  Precaver a existência de conflitos de interesses;  

ii) Desenvolver  uma  atuação  transparente,  interna  e  externamente,  quanto  à  sua  

atividade  e práticas de gestão;  

iii) Respeitar integralmente os deveres de lealdade, zelo, diligência e isenção;  

iv)  Fomentar uma cultura de integridade e retidão;  

v) Respeitar os princípios subjacentes a este código, procurando que os mesmos 

configurem um modelo  de  atuação,  promovendo  comportamentos  que  se  enquadrem  

na  cultura,  missão  e valores do hospital 

  

Objectivos 

O objectivos do CHUCB desenvolvem-se em torno do primado do doente, em primeiro lugar, 

traduzindo uma cultura orientadora de cuidados personalizados e de excelência, tendo por 

objectivos: 

a)  Prestar cuidados de saúde de qualidade, acessíveis, em tempo oportuno, e em 

ambiente humanizado; 
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b) Desenvolver um nível de ensino das ciências médicas, de enfermagem, e das 

tecnologias da saúde, e outras, consentâneo com os padrões nacionais e 

internacionais; 

c) Desenvolver a investigação clínica e científica, promovendo a afirmação internacional 

da ciência portuguesa e contribuindo para suportar iniciativas empresariais credíveis, 

nas áreas das tecnologias da saúde; 

d) Eficácia e eficiência num quadro de desenvolvimento económico e financeiro 

sustentável; 

e) Cumprir os contratos programa e os planos de acção; 

f) Desenvolver projectos de prestação de cuidados de saúde em ambulatório e no 

domicílio, para minimizar o impacto de hospitalização; 

g) Desenvolver e fomentar a integração de cuidados de saúde, através da colaboração 

activa com a rede de cuidados de saúde primários da área de influência e rede 

nacional de cuidados continuados, garantindo dessa forma a complementaridade dos 

cuidados prestados aos cidadãos e promovendo sinergias entre estabelecimentos 

hospitalares, com vista à rentabilização e á melhoria dos cuidados de saúde prestados; 

h) Promover uma boa cooperação e interligação com as comunidades locais, no sentido 

de que as entidades com responsabilidades no apoio social aos cidadãos se envolvam 

e respondam, na sua área de actuação, de forma complementar, continuada e 

articulada com os cuidados hospitalares prestados. 

i) Desenvolver formação, considerada necessária ao desempenho dos seus 

colaboradores, assegurando o seu desenvolvimento profissional. 

 

 

 

2.1 | CARACTERIZAÇÃO GERAL 

A 31 de Dezembro de 2020, o CHUCB,EPE tinha a exercer funções 1363 colaboradores, dos 

quais 940 são mulheres e 423 são homens, evidenciando-se, desta forma, uma predominância 

do sexo feminino (69%): 

Género Representação Feminino Masculino Total Feminino Masculino 

Tabela 1. Distribuição dos colaboradores do CHUCB,EPE por género 
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Grupo/Cargo/Carreira/ 
Modalidades de Vinculação 

Cargo Politico/ 
Mandato 

CT em Funções 
Públicas por 

Tempo 
Indeterminado 

CT em Funções 
Públicas a 

Termo 
Resolutivo 

Incerto 

Comissão 
Serviço no 
âmbito da 

LTFP 

CT por tempo 
Indeterminado 
no âmbito do 

Código do 
Trabalho 

Contrato a 
termo 

Resolutivo 
certo no âmbito 

do código do 
trabalho 

Contrato a 
termo 

Resolutivo 
incerto no 
âmbito do 
código do 
trabalho 

TOTAL Total 
CHUCB 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior  2 2                         2 2 4 

Dirigente Intermédio             1               1 0 1 

Técnico Superior     1 5         11 42       1 12 48 60 

Assistente Técnico     20 44         23 70         43 114 157 

Assistente Operacional     28 48         87 167 1 15     116 230 346 

Informático     3           5 2         8 2 10 

Educ. Infância e Doc. Ens. 
Básico e Secundário 

      1                     0 1 1 

Médico     12 16 36 47     35 50 6 1     89 114 203 

Enfermeiro     57 153         59 164 3 20 3 11 122 348 470 

Farmacêutico     1 4         1 5         2 9 11 

Téc. Sup. Diagnóstico e 
Terapêutica 

    6 24         21 44 1 2   2 28 72 100 

TOTAL 2 2 128 295 36 47 1 0 242 544 11 38 3 14 423 940 1.363 

 

2.2 | CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES POR ANTIGUIDADE 

O grupo com maior representação na variável antiguidade encontra-se na faixa superior a 20 

anos de trabalho no CHUCB,EPE, num total de 516 colaboradores (37.85%), sendo que 59.6% 

são mulheres e 30.4% são homens, logo seguido por 331 efectivos, com uma antiguidade na 

faixa dos 15 a 19 anos de trabalho no CHUCB, EPE, que representa (24.28%), sendo que 

68.27% são do sexo feminino e 31.73% do sexo masculino. 

Antiguidade Número Representação Feminino Masculino Total Feminino Masculino 

 

 

Tabela 2. Distribuição dos colaboradores do CHUCB,EPE por antiguidade e género. 

Colaboradores por Antiguidade 
e Género 

< 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos > 20 anos 

M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior        1         1   1 1 

Dirigente Intermédio                     1   

Técnico Superior   1   3   1 4 7 6 21 2 15 

Assistente Técnico     1   1 1 3 5 14 35 24 73 

Assistente Operacional 2 20 
17 

 
42 8 17 9 15 33 53 47 83 
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Informático                 2 1 6 1 

Educ. Infância e Doc. Ens. 
Básico e Secundário 

                  1     

Médico 21 29 19 31 13 20 6 10 12 13 18 11 

Enfermeiro 14 49 11 31 6 15 11 29 28 76 52 148 

Farmacêutico       1       2   1 2 5 

Téc. Sup. Diagnóstico e 
Terapêutica 

2 5 2 5 3 5 8 10 9 25 4 22 

Total 39 104 50 114 31 59 41 78 105 226 157 359 

 

 

2.3 | CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES POR GRUPO ETÁRIO 

O grupo etário com maior número de efetivos encontra-se com a idade compreendida entre os 

36 anos e os 50 anos, num total de 622 colaboradores (45.63%), sendo que 430 são 

colaboradores do sexo feminino (69.1%) e 192 são do sexo masculino (30.9%), logo seguido 

por 357 efectivos, com idade maior ou igual a 51 anos e inferior ou igual a 60 anos (26.19%), 

sendo que 70.58% são do sexo feminino e 29.41% do sexo masculino. 

Gráfico 1. Distribuição dos colaboradores do CHUCB,EPE por peso relativo no grupo etário e 

género. 

Grupo Profissional Sexo <35 36-50 51-60 >60 

CA 
F   1 1   

M        2 

Dirigente Intermédio 
F     1   

M          

Médico 
F 14 23 20 10 

M  3 16 12 22 

Internato Médico 
F 47       

M  36       

Técnico Superior Saúde e 
Farmacêutico 

F 1 4 3 1 

M      2   

Técnico Superior 
F 5 32 8 3 

M    8 4   

Enfermagem 
F 89 163 85 11 

M  22 63 30 7 

Informática 
F   2     

M    4 3 1 
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Técnico Superior de 
Diagnóstico Terapêutica 

F 11 42 18 1 

M  8 15 5   

Assistente Técnico 
F   66 36 12 

M    25 15 3 

Assistente Operacional 
F 16 97 80 37 

M  9 61 34 12 

Docente 
F       1 

M          

Total 
 

261 622 357 123 

 

2.4 | CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES POR NÍVEL DE HABILITAÇÃO 

A distribuição dos efectivos segundo as suas habilitações literárias, demonstra claramente que 

o maior grupo possui uma licenciatura, com um total de 625 colaboradores 45.85%, onde 

71.2% correspondem a mulheres e 28.8% a homens. 

Dos restantes 54.15%, verifica-se um peso significativo de 17.6%, que equivale a 240 

colaboradores com formação ao nível do ensino secundário (12.º ano ou equivalente), sendo 

que 163 (67.91%) são do sexo feminino e 77 (32.09%) são do sexo masculino, seguindo-se o 

Mestrado com 183 efectivos e um peso relativo de 13.42%, com 124 mulheres (67.75%) e 59 

homens (32.25%). 

O nível de habilitação com menor número de colaboradores é o Doutoramento, com apenas 6 

colaboradores do sexo feminino (66.6%) e 3 colaborador do sexo masculino (33.3%), o que 

corresponde a um peso relativo de 0.66%. 

 

Gráfico 2. Distribuição dos colaboradores do CHUCB,EPE por peso relativo no nível de 

habilitação e género. 

Colaboradores por Nivel 
de Habilitação 

até 4º Ano 6º Ano 9º Ano 11º Ano 12º Ano Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente Superior                        1 2 1         

Dirigente Intermédio                         1           

Técnico Superior               1     1 1 10 35 1 10   1 

Assistente Técnico       1 4 8 8 15 27 62 1 7 3 21         

Assistente Operacional 8 32 13 27 44 67 1 6 48 88   4 2 5   1     

Informático         1       2     1 5 1         

Educ. Infância e Doc. Ens. 
Básico e Secundário 

                  1                 

Médico                         41 48 43 66 5   

Enfermeiro             3 2 3 10 11 24 93 269 12 41   2 

Farmacêutico                           5 1 4 1   

Téc. Sup. Diagnóstico e 
Terapêutica 

                  2 3 8 23 60 2 2     
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Total 8 32 13 28 49 75 12 23 77 163 16 46 180 445 59 124 6 3 

 

 

2.5 | CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES POR GRUPO PROFISSIONAL 

A distribuição dos trabalhadores é feita por 11 grupos profissionais, sendo o mais expressivo o 

pessoal de enfermagem, com 30.70%, dos quais 351 são mulheres e 122 são homens, tendo 

um peso relativo respectivamente de 74.2 % e 25.8%. 

Com excepção dos Órgãos Sociais e Informáticos, todos os restantes grupos profissionais 

apresentam um peso relativo superior no sexo feminino. 

Gráfico 3. Distribuição dos colaboradores do CHUCB,EPE por peso relativo no grupo 

profissional e género.

 

 

2.6 | CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES COM CARGOS DE CHEFIA 

No CHUCB existe uma diversidade de denominações de cargos de chefia, , não contemplando 

nesta análise os Órgãos Sociais, analisados na caracterização por Grupo Profissional. 

Regista-se uma maioria de colaboradoras do sexo feminino em cargos de chefia 

aproximadamente 36 mulheres, representando 57% do total. No cargo de enfermeiro 

gestor,50% são mulheres e 50% são homens. Adicionalmente, nas chefias Administrativas, 

existe uma predominância no caso das mulheres, com 64% de desempenho nestes cargos e 

36% no caso do sexo masculino. No que respeita às direcções de serviço das áreas clinicas, 

também aqui a predominância é do sexo feminino com 58%, cabendo 42% ao sexo masculino.  

M

2 1 12 43 
116 

8 
0 

89 122 

2 28 

2 0 48 
114 

230 

2 1 

114 

348 

9 
72 

M F

http://www.chcbeira.min-saude.pt/


 
 

Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 
 Hospital Pêro da Covilhã | Alameda Pêro da Covilhã, 6200-251 Covilhã, PORTUGAL | TEL + 351 275 33 00 00 FAX + 351 275 33 00 01 

Hospital do Fundão | Av. Adolfo Portela, 6230-288 Fundão, PORTUGAL | TEL + 351 275 33 00 00 FAX + 351 275 751 257 
 E-MAIL administracao@chcbeira.min-saude.pt   www.chcbeira.min-saude.pt 
 
 

        CHCB.IMP.CHCB.200                                                                                        Ed.1                                                                                                              Rev.1 

 

15/18 

No entanto, ao analisarmos a incidência dos mesmos sobre o total dos colaboradores ou o 

total do género, temos resultados bem diferentes. Se, por um lado, existem mais mulheres que 

homens no CHUCB,EPE, é natural que existam mais colaboradoras em cargo de chefia. 

Colaboradores com Cargo de Chefia Análise Feminino Masculino Total Diferença Total de 

Colaboradores 

Cargo de Chefia 

31 Média da Incidência sobre o Total 

Média da Incidência sobre o Género 

Tabela 3. Percentagem da incidência de cargos de chefia no CHUCB,EPE por género. 

Cargos de Chefia  

M F 

43% 57% 

 

3 | Plano para a Igualdade de Género no CHUCB  

Para o CHUCB, a Igualdade de Género é uma questão de direitos fundamentais e por isso, a 

não discriminação em função do género, está expressamente assegurada no Código de Ética.  

O presente plano tem como objetivo identificar as Boas Práticas desenvolvidas no CHUCB, 

instituir medidas para excluir de melhoria as práticas existentes no âmbito da Igualdade de 

Género. 

3.1 | BOAS PRÁTICAS NO CHUCB – SITUAÇÃO ATUAL 

a) Planeamento Estratégico 

• Estratégia, missão e valores 

O CHUCB,EPE desenvolve uma política de recursos humanos cujo pilar é o  princípio da 

igualdade de género e não discriminação entre homens e mulheres. Nas normas de ética e 

conduta, presentes no Código de Ética do CHUCB, a igualdade de tratamento e a não 

discriminação estão salvaguardadas. 

b) Gestão de Recursos Humanos 

• Recrutamento e seleção 

A política e procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal estão alicerçadas nos 

princípios da igualdade e não discriminação em função do género. O recrutamento de 

profissionais, independentemente da categoria profissional, é realizado tendo como principio 

a igualdade de género, proibindo a discriminação de tratamento dos candidatos, não podendo 

estes ser beneficiados ou prejudicados no acesso ao emprego em função da ascendência, 

idade, sexo, orientação sexual, estado civil, nacionalidade, origem ética ou raça, religião, 
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convicções políticas ou ideológicas, filiação sindical entre outras, previstas no artigo 24.º do 

Código do Trabalho. 

O CHUCB cumpre igualmente a legislação em vigor no que respeita a regras de publicitação 

nos anúncios de oferta de emprego, bem como ao tratamento da informação de forma 

desagregada por género. 

• Formação 

O CHUCB considera o acesso à formação como um direito de mulheres e homens, 

proporcionando os meios necessários à sua participação e incentivando os processos de 

aprendizagem, sem qualquer tipo de discriminação, permitindo a interrupção na carreira para 

a formação dos seus profissionais. Neste seguimento, a formação interna e externa tem uma 

participação indiferenciada por género, adequada às competências de cada um. 

• Gestão de carreiras e remunerações 

Atenta à natureza de entidade pública do Estado, o CHUCB assevera a igualdade e não 

discriminação de género no que respeita à matéria de remunerações e processos de gestão de 

carreira, nomeadamente no que respeita à igualdade de remuneração igual por trabalho igual ; 

existência de critérios transparentes na promoção e progressão salarial e de carreiras que 

garantam a igualdade no acesso a categorias ou níveis hierárquicos superiores. 

Os Instrumentos de Regulamentação Coletiva aplicáveis CHUCB celebrados com as estruturas 

representativas dos trabalhadores prevêem a não diferenciação: salarial, de enquadramento 

profissional, progressão na carreira, direitos genéricos dos trabalhadores nomeadamente em 

função do género, estado civil ou situação familiar. 

Os mandatos do conselho de administração e do órgão de fiscalização (por nomeação do 

governo, à qual a Empresa é alheia), cumpriram o disposto no n.º 1 do artigo 4º da Lei n.º 

62/2017, de 1 de agosto. 

• Diálogo social e participação de trabalhadores 

O CHUCB promove o diálogo social dentro das suas instalações, permitindo o acesso e 

circulação dos sindicatos e respetivos delegados sindicais, na promoção e divulgação dos seus 

direitos. 

O processo de Acolhimento e Integração dos Novos Colaboradores, realiza-se através da 

divulgação da informação e orientações fundamentais aos profissionais que iniciam funções no 

CHUCB (destacando-se entre outros o Manual de Acolhimento aos novos colaboradores e 

Sessão de Acolhimento e Integração de Colaboradores).  

A comunicação reveste-se como um meio essencial à promoção do desenvolvimento 

profissional dos trabalhadores, sendo que a Intranet se assume como um meio de divulgação 

interno essencial de, entre outras,  orientações, legislação, recrutamento e ações de formação.  

• Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 
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O CHUCB garante, a observância dos direitos dos seus Trabalhadores(as), designadamente no 

contexto da Parentalidade e da conciliação da vida profissional com a vida familiar 

• Respeito pela dignidade das mulheres e homens no local de trabalho 

O CHUCB concebeu meios que procedem à identificação, orientação  e resolução de situações 

de assédio, físico e não físico, das quais os profissionais possam ser alvo. 

c) Comunicação 

• Comunicação interna e externa 

No âmbito da comunicação interna e externa, o CHUCB,EPE respeita a igualdade de género no 

que respeita ao tratamento dos conteúdos comunicacionais difundidos. 

3.2 | PLANO DE AÇÃO – O FUTURO NO CHUCB  

a) Domínio Objectivos Descrição Medida/ Acção Responsáveis pela Implementação 

Calendarização Planeamento Estratégico  

-Designar Responsáveis pela Implementação, Calendarização e Planeamento Estratégico de 

salvaguarda dos Princípios da Igualdade de Género e da Não Descriminação; 

-Nomear responsável pela implementação da política e matérias no âmbito da Igualdade de 

Género no CHUCB; 

- Divulgar e difundir o Princípio da Igualdade de Género e Não Discriminação nos principais 

documentos do CHUCB.  

- Preenchimento de questionário sobre Igualdade de Género e Conciliação entre a vida 

familiar, profissional e pessoal, previsto no Guião para a Implementação de Planos de 

Igualdade nas Empresas.  

-Aplicar questionário de avaliação do Princípio da Igualdade de Género previsto no Guião para 

a Implementação de Planos de Igualdade nas Empresas. Responsável Igualdade Género CHUCB 

(RIG)  

b) Domínio Objetivos Descrição Medida/ Acção Responsáveis Calendarização Gestão de 

Recursos Humanos 

- Promover a participação dos trabalhadores e o diálogo social na empresa; 

-Auscultar os profissionais sobre as condições laborais do CHUCB, incluindo aspetos 

relacionados com a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, bem como a 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres;  

-Promover mecanismos de informação sobre a parentalidade e outros direitos e deveres 

relacionados com a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, bem como a 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres; 

- Promover acções de responsabilidade social e de apoio aos profissionais; 
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- Estabelecer novos protocolos de promoção da conciliação entre a vida profissional e familiar 

dos profissionais; 

- Promover a participação dos trabalhadores nas acções de formação sobre a temática 

Implementação de práticas de sensibilização para a Igualdade de Género e para a 

Responsabilidade Social junto dos trabalhadores. 

- Desenvolver e promover ações de sensibilização para a Igualdade de Género e Não 

Discriminação.  

 

c) Domínio Objetivos Descrição Medida/ Acção Responsáveis Calendarização Comunicação --

Promover a comunicação e informação e incentivar as políticas internas de Igualdade de 

Género e Não Discriminação Criação de um canal de comunicação reconhecido para questões 

relacionadas com a Igualdade de Género e Não Discriminação.  

-Criação de um endereço eletrónico para denúncias e/ou sugestões relacionadas com a 

Igualdade de Género e Não Discriminação.  

-Integrar a desagregação da informação por género na elaboração das ferramentas de recolha 

de informação de gestão e dados estatísticos.  

- Incrementar a recolha e gestão de dados, sempre que aplicável, em todas as situações, a 

desagregação da informação por género.  

- Disseminação de Boas Práticas ao nível da Igualdade de Género e Não Discriminação.  

- Tornar públicas as politicas e procedimentos, no âmbito da Igualdade de Género, bem como 

Plano de Acção para a Igualdade.  

 

 

4 | Implementação das Medidas Previstas 

A implementação das medidas acima propostas consubstancia uma nova dimensão da política 

de igualdade de género e não discriminação do CHUCB, pelo que o presente Plano será 

aprovado pelo Conselho de Administração, para o triénio 2021-2023. 

5 | Acompanhamento, Avaliação e Vigência 

O Conselho de Administração designará um Interlocutor/ Comissão para a Igualdade de 

Género e Não Discriminação, a quem caberá: coordenar as ações necessárias à divulgação e 

implementação deste Plano; monitorizar o plano e informar semestralmente/anualmente o 

Conselho de Administração; propor novas medidas a implementar sempre que sejam 

identificados desvios. 
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