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Sendo o CHTMAD feito de pessoas, o Conselho de Adminis-
tração sabe que, somente com elas, pode crescer e evoluir. 
Acredita, também, que o sucesso exige os mais elevados 
padrões em todas as suas dimensões de desempenho, 
designadamente assistencial, económico e de impacto social. 
Assim, a sua missão é, também, por criar e partilhar valor social.

Reconhecendo o benefício de ter uma força de trabalho 
diversificada, no que respeita à igualdade de oportunidades 
entre mulheres e homens e à não discriminação, o CHTMAD 
desenvolveu, em 2017, o primeiro Plano para a Igualdade de 
Género, que vem sendo renovado nos últimos anos.

Este Plano define medidas específicas para os próximos dois 
anos que refletem o compromisso para promover a partilha, 
implementar e monitorizar as melhores práticas no plano da 
justiça organizacional e da satisfação dos seus colaboradores e 
colaboradoras, através do desenvolvimento de ações de 
promoção de igualdade de género e não discriminação.

O já criado Comité para a Igualdade no CHTMAD pretende 
monitorizar a evolução e salientar este tema em todos os níveis 
da organização, apostando na criação de um ambiente de 
trabalho inclusivo e aberto, valorizando os profissionais, 
promovendo uma cultura coletiva de responsabilidade social e 
consolidando na sua estratégia os princípios de igualdade 
profissional, contribuindo para pôr fim a processos discrimi-
natórios no trabalho e na sociedade.

Queremos que o CHTMAD continue a ser a Instituição que olha 
por todos e para todos de forma igual.

A Presidente do Conselho de Administração
Rita Castanheira
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02 
instituição

01 
enquadramento
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A Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2012 publicada no 
Diário da República, 1ª série em 08 de março de 2012, veio 
determinar a obrigatoriedade de adoção em todas as entidades 
do setor empresarial do estado, de um plano para a igualdade. 

Atinente a proporcionar a igualdade de tratamento e de oportu- 
nidades entre homens e mulheres, tendente a eliminar as discri- 
minações em função do género e conducente a facilitar a con- 
ciliação da vida pessoal, familiar e profissional.

A Lei n.º 62/2017 publicada no Diário da República, 1ª série em 
01 de agosto de 2017, estabelece o regime da representação 
equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de adminis-
tração e de fiscalização das entidades do setor público e das 
empresas cotadas em bolsa.

O CHTMAD, em 2021, tem uma representação equitativa de 
homens e mulheres nos seus órgãos de governo. No Conselho 
de Administração a representação é de 60% para as mulheres e 
40% para os homens. O mesmo se verifica com 2/3 de mulhe- 
res e 1/3 de homens no Conselho Fiscal.
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02 . 1 . história e área de influência

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) 
é uma empresa pública (EPE), com sede em Vila Real, criada 
em fevereiro de 2007, que resulta da fusão entre o Centro Hospi- 
talar de Vila Real/Peso da Régua, E.P.E, com o Hospital Distrital 
de Chaves e o Hospital Distrital de Lamego (decreto-lei 
nº50-A/2007, de 28 de fevereiro e Decreto-Lei nº 233/2005, de 
27 de dezembro).

O CHTMAD integra, atualmente, quatro unidades hospitalares: 
Vila Real, Chaves, Lamego e Vila Pouca de Aguiar, e a sua área 
de influência direta abrange cerca de 300.000 habitantes.
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02 . 2 . missão, visão, valores e princípios

Missão:
Prestar cuidados de saúde direcionados às necessidades da 
população, proporcionando-lhe longevidade com qualidade de 
vida através de uma resposta atempada, rigorosa e eficiente, 
intensificando o conceito de humanização que contribui para a 
promoção da saúde e prevenção da doença, promovendo 
simultaneamente a valorização pessoal e profissional dos seus 
recursos humanos.

Visão:
Constituir-se como uma unidade de saúde de excelência e 
indutora de desenvolvimento sustentável com elevado sentido 
de pertença dos seus clientes e profissionais.

Valores:
 solidariedade
 união
 transparência
 respeito
 competência
 responsabilidade
 integridade
 ambição e entusiasmo.

Princípios:
 respeito pela dignidade e direitos dos cidadãos
 ação assistencial e cultura de gestão centradas em elevados 
padrões éticos
 promoção da saúde na sociedade
 responsabilidade ambiental
 multidisciplinariedade e trabalho de equipa.
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02 . 3 . igualdade de género no chtmad

O CHTMAD dispõe de um Comité para a igualdade, cuja atual 
configuração, foi dada por despacho do Conselho de Adminis-
tração em 24 de setembro de 2020, constituído por 5 elementos 
(4 profissionais e 1 elemento do Conselho de Administração), 
cujas competências são:

 Elaborar o Plano e o Relatório de Igualdade de Género;

 Definir medidas a implementar do Plano de Ação;

 Acompanhar e avaliar a implementação das medidas definidas 
no Plano de Ação;

 Propor ações de sensibilização e de formação no âmbito da 
Igualdade de Género;

 Propor novas medidas ao Conselho de Administração;

 Recolher e tratar sugestões e queixas apresentadas em maté- 
ria de discriminação de género;

 Divulgar toda a informação e documentos referentes à Igual- 
dade de Género.

02 . 4 . recursos humanos do chtmad

Os dados a seguir apresentados foram recolhidos no Serviço 
de Gestão dos Recursos Humanos do CHTMAD e dizem respei- 
to a outubro de 2021.

» Trabalhadores(as) do CHTMAD
O CHTMAD regista um número superior de trabalhadores do 
género feminino relativamente ao género masculino em todas 
as unidades hospitalares que o integram. No total 74% dos tra- 
balhadores são do género feminino e 26% do género masculino.

chaves 155

masculino

648

totalunidade hospitalar

lamego 

vila real

total

81 313

613 2 290

849 3 251

493

feminino

232

1 677

2 402

chaves lamegovila real

5% 3%19%

15% 7%52%

total

74%

26%
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» Trabalhadores(as) por escalão etário
Verifica-se que, relativamente ao escalão etário, tanto o género 
feminino como o masculino se distribuem por percentagens 
idênticas pelos 3 escalões entre os 30 e os 60 anos.

20-29 30-39

3% 7%

9% 22%

40-49

18%

7%

masculino totalescalão etário

20-29 

30-39

84 377

221 952

228 809

feminino

293

731

58140-49

50-59 174 722

142 391

548

249>_ 60

total 849 3 2512 402

50-59 >_ 60

5% 4%

17% 8%
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» Trabalhadores(as) por grupo profissional
Os(As) trabalhadores(as) de enfermagem e os(as) assistentes 
operacionais são os grupos profissionais com maior representa-
tividade no CHTMAD, 36% e 22%, respetivamente, existindo uma 
diferença significativa entre o número de mulheres e homens. 

Em todos os grupos profissionais o número de trabalhadoras é 
superior ao de trabalhadores, com exceção dos(as) trabalhado- 
res(as) do Serviço de Gestão da Informação (informática). De 
referir, também, que existem grupos profissionais, nomeada-
mente, pessoal farmacêutico e docente, que não integram tra- 
balhadores do género masculino.

enfermagem (enf)

masculino

1 174

totalgrupo profissional

assistente operacional (ao) 

médico (méd)

174 740

242 542

53 264

942

feminino

566

300

211assistente técnico (at)

formação pré carreira 
médica (fpm)

60 189

52 232

129

180técnico superior de diagnóstico 
e terapêutica (tsdt)

técnicos superiores (ts) 10 5141

informática (inf) 16 171

técnico superior de saúde (tss) 3 1512

farmacêuticos (farm) 1313

dirigentes (dg) 2 53

conselho fiscal (cf) 1 32

docentes (doc) 11

total 849 3 2512 402

232

administração hospitalar (ah)

outro pessoal (out)

1 1 2

3 3

ao

5%

17%

outrosenf

29%

7%

at

6%

2%

fpm

2%

6%

tsdt

2%

6%

méd

7%

9%
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» Trabalhadores(as) por nível de escolaridade
Os(As) trabalhadores(as) do CHTMAD apresentam níveis de 
escolaridade semelhantes nos dois géneros. Constata-se, 
inclusive, que, tanto no género feminino como no masculino, a 
percentagem de trabalhadores com níveis de formação superior 
no total de cada género é igual (70%).

< 9º ano

masculino

170

totalnível de escolaridade

9º ano

>10º e < 12ºano

63 226

13 55

119 520

127

feminino

163

42

40112º ano

bacharelato (bac) 68 278210

licenciatura (lic) 381 1 4851 104

mestrado  (mest) 161 510349

doutoramento (dout) 76

total 849 3 2512 402

43

1

>10º<12º<9º

14%

4%

bac / lic

14%

40%

mest / dout

5%

11%

3%

9%



» Trabalhadores(as) por cargo de direção|chefia e coordenação
Relativamente aos cargos de direção/chefia e coordenação, 
apesar de se registarem percentagens superiores no género 
feminino em todas as áreas, com exceção da área de Serviços 
Clínicos (Médicos), os cargos estão efetivamente distribuídos 
entre os dois géneros, feminino (52%) e masculino (48%).

conselho de administração (ca)

masculino

5

totalcargo direção|chefia e coord.

coordenações de técnicos de 
diagnóstico e terapêutica (tdt)

enfermeiros (enf)

4 12

20 47

35 58

3

feminino

8

27

23serviços clínicos (sc)

serviços não clínicos (snc) 8 1810

vogais centros de gestão(vcg) 2 75

total 71 14776

2

cargo direção|chefia e coordenação

48%

52%
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» Trabalhadores(as) por causas de absentismo
Relativamente à avaliação do absentismo, a percentagem é 
muito superior no género feminino do que no masculino, 80% e 
20%, respetivamente, sendo a principal causa de absentismo, 
tanto no género feminino como no masculino, a doença, seguida 
das consultas médicas, assistência a familiares e proteção na 
parentalidade. 

doença (d)

masculino

3 228

totalnível de escolaridade

proteção na parentalidade (pp)

Just. Rem. COVID19 (jrCOVID)

153 554

26 185

63 327

2 726

feminino

401

159

264acidente|doença profissional
(a|dp)

assistência a familiares (af) 52 564512

isolamento prof.-COVID19 
(iCOVID)

68 285217

trabalhador - estudante (te) 75 486411

comissões gratuitas de serviço
(cgs)

505338

502

167

consultas médicas (cm) 697

falecimento familiar (ff)

ações formação (af)

66 265

18 74

618

199

56

79

outras (o) 210 526316

por conta férias (f) 137

atividade sindical (as)

total

48 107

1 562 7 940

102

59

6 378

35

cmd

1%

8%

1%

af

6%

pp

5%34%

6%

14

2%
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03 
plano de ação

03 . 1 . diagnóstico|avaliação

Objetivo: diagnosticar e avaliar a igualdade de género no 
CHTMAD.

. Analisar a evolução dos indicadores, desagregados por 
género, relativos aos Recursos Humanos do CHTMAD.

. 31 out 2021

medidas calendário

. comité para a igualdade de 
género

responsável

. Identificar as áreas com maior desequilíbrio através da 
realização de um questionário de opinião aos trabalha-
dores e da análise das sugestões rececionadas.

. 31 dez 2021. comité para a igualdade de 
género

. Avaliar o cumprimento das medidas definidas no ante-
rior Plano de Ação.

. 31 out 2021. comité para a igualdade de 
género

. Elaborar Relatório de Igualdade de género com o resul-
tado da concretização do Plano de Ação.

. 31 dez 2021. comité para a igualdade de 
género

03 . 2 . concretização|execução

Objetivo: Garantir a igualdade de género no CHTMAD.

. Aprovação|publicação do código de boa conduta para 
a prevenção e combate ao assédio no trabalho.

. 31 out 2021

medidas calendário

. conselho de administração

. serviço de gestão de recursos 
humanos

responsável

. Incluir a perspetiva de género nos documentos 
institucionais.

. 31 dez 2022. conselho de administração

. Adotar na elaboração de documentos a apresentação 
de dados desagregados por género.

. 31 dez 2022. conselho de administração

. Incluir no plano de formação ações com a temática 
da igualdade de género.

. 31 dez 2022. conselho de administração
. serviço de gestão de recursos 
humanos

. Elaborar o manual de acolhimento e integração de 
novos trabalhadores, incluindo o tema igualdade de 
género.

. 31 dez 2022. conselho de administração
. serviço de gestão de recursos 
humanos

avenida noruega | lordelo
5000-508 vila real

admin@chtmad.min-saude.pt
www.chtmad.com



16

03 . 3 . comunicação|divulgação

Objetivo: dar a conhecer interna e externamente as políticas do 
CHTMAD sobre igualdade de género.

. Rever conteúdos sobre igualdade de género na intranet. . 31 dez 2021

medidas calendário

. comité para a igualdade 
de género

responsável

. Divulgar no sitio da internet e na intranet do CHTMAD 
os planos e relatórios de igualdade de género.

. 31 dez 2021. comité para a igualdade de 
género
. serviço de comunicação e 
imagem

. Criação de formulário anónimo de denúncia e|ou 
apresentação de queixa em caso de violência de género 
no trabalho.

. 31 dez 2021. comité para a igualdade de 
género

. Adotar linguagem inclusiva de género em todos os 
documentos e meios de comunicação externos e 
internos.

. 31 dez 2022. conselho de administração

. Adotar na elaboração de documentos a apresentação 
de dados desagregados por género.

. 31 dez 2022. conselho de administração

. Menção expressa à igualdade de género nos documen-
tos institucionais.

. 31 dez 2022. conselho de administração

04 
aprovação, avaliação e 
revisão do plano

O presente plano será submetido ao Conselho de Administra- 
ção para aprovação, bem como sempre que sejam necessárias 
atualizações e revisões.

No final da implementação deste plano, será elaborado um 
relatório de execução, de modo a avaliar o grau de implemen-
tação das medidas aqui definidas.





- no trilho da longevidade -


