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1. ENQUADRAMENTO 

No âmbito do desenvolvimento organizacional e das políticas de gestão de pessoas baseadas na 

valorização do capital humano, das competências e da qualidade, reconhece-se uma cada vez maior 

importância às questões relacionadas com a Igualdade de Género.  

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 (…)”.  

A Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto, com entrada em vigor a janeiro de 2019, obriga as empresas à 

igualdade salarial entre homens e mulheres por trabalho igual ou de valor igual, sendo fundamental a 

realização de um diagnóstico profundo e transparente que permita perceber os avanços que se têm 

realizado assim como as áreas onde ainda é preciso um maior investimento e traçar medidas no 

sentido de colmatar eventuais discriminações que possam existir. 

 
Assim, pretende-se, com o presente documento, demonstrar o atual posicionamento do Centro 

Hospitalar Universitário São João, E.P.E., adiante designado por CHUSJ, na promoção de políticas e 

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

e qualquer forma de discriminação, dando cumprimento ao previsto no nº2 da Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, que determina que as empresas do setor 

empresarial do Estado devem promover, de três em três anos, a elaboração de um relatório sobre 

as remunerações pagas a mulheres e homens, tendo em vista o diagnóstico e a prevenção de 

diferenças injustificadas, sendo divulgado internamente e no portal do CHUSJ na Internet. 

 

 

 



2. CARATERIZAÇÃO DA ESTRUTURA RECURSOS HUMANOS 

No final do ano de 2020 o CHUSJ contava com a colaboração de 6.533 profissionais (não incluindo 

prestações de serviços). 

Em primeiro lugar é de mencionar que os profissionais do CHUSJ são na sua esmagadora maioria 

mulheres, as quais representam 74% do total da população profissional da instituição, percentagem 

que se mantem estável ao longo dos últimos anos. 

 

 

Gráfico Nº 1     Fonte: SGRH 
 

 

No que diz respeito à faixa etária é evidente a predominância de profissionais com idade entre os 35 e 

39 anos (18% do total), em ambos os géneros. É ainda de realçar que 45% dos profissionais que 

trabalham no CHUSJ têm idade inferior a 40 anos e 9% tem idade superior a 60 anos. 

 



 

Gráfico Nº 2         Fonte: SGRH 

 

A diferenciação habilitacional exigida aos profissionais de Saúde é visível nos dados constantes no 

gráfico seguinte, em ambos os géneros, onde se verifica que cerca de 74% dos profissionais do CHUSJ 

possuem qualificações académicas de nível superior.  

 

 

Gráfico Nº 3         Fonte: SGRH 
 



No que diz respeito à distribuição dos trabalhadores por grupos profissionais, denota-se uma 

vantagem representativa do género feminino em praticamente todos os grupos profissionais, à 

exceção do Pessoal de Informática.  

O género feminino assume uma larga representação dos seguintes grupos: Pessoal de Enfermagem 

(82%), Assistente Técnico (79%), Assistente Operacional (76%), Técnico Diagnóstico e Terapêutica 

(77%) e Pessoal Farmacêutico (93%), existindo um maior equilíbrio de representação de géneros nos 

grupos profissionais da área clínica como os médicos, e das áreas de gestão e administração de níveis 

superiores. 

 

 

Gráfico Nº 4             Fonte: SGRH 

 

 
 
 
 
 



3. REMUNERAÇÕES POR GÉNERO 

 

 

 

Tabela Nº 1       Fonte: SGRH 

 

Em termos remuneratórios, e tendo em consideração a remuneração base, verifica-se que a 

remuneração média dos profissionais do género feminino é inferior à remuneração média dos efetivos 

do género masculino, sendo a diferença face à média global de 78 euros. 

 

 

Tabela Nº 2       Fonte: SGRH 

 

Analisando por escalões remuneratórios, verificamos que o género feminino se encontra em maioria 

destacada nos três primeiros escalões, existindo um equilíbrio numérico entre géneros nos dois 

escalões mais elevados, o que leva à diferença obtida em termos de remunerações médias auferidas. 

 



 

Tabela Nº 3        Fonte: SGRH 

 

 

Analisando por Grupos Profissionais, constata-se uma maior diferenciação salarial em grupos cujo 

universo é reduzido, como o Pessoal de Informática.  

 

No que se refere ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, a remuneração é resultado da 

posição que cada membro ocupa no respetivo Órgão, independentemente do género. 

 

Nos restantes grupos profissionais, nomeadamente nos Assistentes Operacionais, Assistentes 

Técnicos, Pessoal de Enfermagem, Pessoal em Formação Pré-Carreira e Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica, regista- se uma residual diferença salarial, em termos médios, entre homens e mulheres, 

sendo de destacar que estes grupos, representam por si só, 81% do total de profissionais do CHUSJ. 

 

De referir que o Pessoal Médico, apresenta um equilíbrio numérico em termos de género, o que origina 

uma subida das remunerações médias apresentadas no género masculino, dado que 26% do total de 

homens pertencem a este grupo profissional com remunerações médias mais elevadas. 

 



 

Tabela Nº 4        Fonte: SGRH 

 

Ao efetuarmos a análise por Escalão Etário e Género, verificamos que a diferenciação salarial é superior 

nos grupos etários com idade mais elevada, ao contrário do que acontece nos grupos etários mais 

jovens. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

Em primeiro lugar, é de referir que o CHUSJ, enquanto entidade empregadora publica, promove uma 

política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego, na 

progressão profissional e ao nível remuneratório, providenciando no sentido de evitar toda e qualquer 

forma de discriminação, dando cumprimento ao estabelecido na alínea h) do artigo 9º e no nº2 do 

artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. 

 

Isto mesmo é demonstrado pela representação do sexo feminino no CHUSJ, que corresponde a 74% 

do total dos profissionais. De referir que esta menor representatividade do género masculino (26%) 

impacta nos valores obtidos, quando se analisam as remunerações em termos médios. 

É de mencionar ainda que, a representatividade do género masculino é escassa na maioria dos grupos 

profissionais, como resultado da própria participação nos processos de recrutamento desenvolvidos, 

e não pela aplicação de qualquer prática discriminatória.  

 



Em termos remuneratórios, é aplicada a mesma tabela salarial a todos os profissionais do CHUSJ, 

independentemente do género e da natureza do vínculo contratual pelo que, as diferenças salariais 

constatadas resultam da categoria profissional em que cada trabalhador está inserido dentro do grupo 

profissional, da posição remuneratória, da progressão e promoção na carreira e do regime de trabalho, 

e não sendo resultado de qualquer descriminação por Género, antes correspondendo ao estrito 

cumprimento da lei. 

Assim, podemos concluir pela ausência de desigualdade do género nas remunerações pagas aos 

profissionais no CHUSJ. 

 

 

 

 

 


