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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 (…)”.
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.

2. CARATERIZAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO SÃO JOÃO (CHUSJ)
Através do Decreto-lei n.º 30/2011 de 2 de março, de 1 de abril de 2011, foi criado o Centro Hospitalar
de São João, EPE, resultante da fusão de duas unidades hospitalares: o Hospital de São João e o Hospital
de Nossa Senhora da Conceição.
O processo gradual de integração orgânica e funcional das duas Unidades decorreu a partir dessa data,
em várias etapas que foram sendo sucessivamente ultrapassadas.
Assim, o ano de 2012 marca o primeiro ano completo de funcionamento do CHSJ e as principais
alterações colocadas em prática foram as seguintes:


Fusão dos serviços clínicos e não clínicos comuns às duas instituições e adequação das
estruturas internas à nova realidade administrativa, eliminando redundâncias organizativas;
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Abertura da nova Unidade de Cirurgia de Ambulatório do CHSJ, no Pólo de Valongo, onde, após
as obras de adaptação realizadas, foi concentrada praticamente toda a atividade de Cirurgia
de Ambulatório do Centro Hospitalar (com exceção de Oftalmologia e Otorrinolaringologia);



Reforço do serviço de internamento de Medicina Física e Reabilitação, no Pólo de Valongo,
que passou a dispor de 13 camas;



Concentração dos laboratórios de Patologia Clínica e Imunohemoterapia no Hospital de São
João, eliminando redundâncias e potenciando economias de escala com efetivos ganhos de
qualidade e eficiência na realização de procedimentos analíticos;



Abertura de uma Unidade Socio-Ocupacional do Serviço de Psiquiatria, no Pólo de Valongo,
prosseguindo o caminho de desenvolvimento e melhoria do atendimento em ambulatório a
doentes psiquiátricos de todo o Centro Hospitalar.

Nos anos subsequentes foram diversas as alterações registadas no Pólo de Valongo, no sentido de
melhorar o atendimento dos utentes do CHSJ, nomeadamente:


Transferência dos atendimentos urgentes pediátricos da Urgência básica do Pólo de Valongo
para a urgência pediátrica metropolitana do Pólo do Porto em agosto de 2013.



Encerramento da Urgência Geral do Pólo de Valongo a 15 de julho de 2014;



Na sequência do encerramento desta Urgência, foi incrementada a oferta de especialidades
na área da Consulta Externa neste Pólo;



O serviço de internamento de Psiquiatria do Pólo de Valongo tem vindo a sofrer aumentos de
lotação contando, desde o último trimestre de 2015, com uma lotação de 29 camas
(distribuídas por três unidades residenciais) dedicadas a doentes crónicos de Psiquiatria
(Unidade residencial de transição, Unidade residencial do idoso, Unidade residencial do
jovem);



Criação de um novo pólo do Hospital de Dia de Ambulatório na unidade de Valongo.

Recentemente, pelo Artigo 29º do Decreto-Lei nº 61/2018, de 3 de agosto que estabelece o regime
jurídico dos centros académicos clínicos, o CHUSJ passou a ter a designação de Centro Hospitalar
Universitário de São João, EPE.

O CHUSJ, de acordo com a Portaria n.º 82/2014 de 10 de abril, é classificado como uma instituição
hospitalar de Grupo III.
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Assim, nos termos definidos no artigo 2º - Classificação das instituições e serviços – ponto 1 – alínea
c), da referida portaria, determina-se que:
“c) O Grupo III obedece às seguintes características:
i. Área de influência direta e indireta para as suas valências;
ii. Abrange todas as especialidades médicas e cirúrgicas, sendo que as áreas de maior
diferenciação e subespecialização estão sujeitas a autorização do membro do Governo
responsável pela área da saúde, sob proposta da Administração Central do Sistema de Saúde, IP.;”
Ainda na supracitada Portaria, o artigo 3º - Partilha e complementaridade de recursos da rede
hospitalar – nos pontos 1 e 2, refere o seguinte:
“1 — As instituições do grupo I estabelecem relações de referenciação com instituições do grupo
II e grupo III para as áreas em que não tenham capacidade técnica ou recursos disponíveis.
2 — As instituições do grupo II estabelecem relações de referenciação com instituições do grupo
III para as áreas em que não tenham capacidade técnica ou recursos disponíveis.”

Desta forma, o CHUSJ presta assistência direta à população das freguesias de Bonfim, Paranhos e
Campanhã do concelho do Porto, bem como aos concelhos da Maia e Valongo.
De forma indireta, e de acordo com a valência em causa, poderá servir de referência indireta para toda
a Região Norte.

Missão
O CHUSJ tem como missão prestar os melhores cuidados de saúde, com elevados níveis de
competência, qualidade e rigor, fomentando a formação pré e pós-graduada e a investigação,
respeitando sempre o princípio da ética e da humanização e promovendo a diferenciação e a realização
profissional dos seus colaboradores.
Visão
A visão do CHUSJ é ser um exemplo na prestação de cuidados de saúde a nível nacional e internacional,
com uma perspetiva de crescimento sustentável, comprometimento, sentido de mudança e
diferenciação, ambicionando a criação de valor, reforçando o estatuto de referência no setor da saúde.
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Valores
No exercício da sua atividade o CHUSJ e os profissionais que constituem a sua equipa de trabalho,
observam e orientam-se pelos seguintes valores:


Sentido de serviço público;



Comprometimento com a estratégia e a missão do CHUSJ;



Exigência e rigor no desenvolvimento das atividades;



Atividade orientada para os resultados para atingir a excelência;



Observância das normas e cumprimento dos procedimentos aplicáveis;



Responsabilidade, diligência e eficiência;



Defesa do interesse público;



Envolvimento, colaboração mútua e espírito de equipa;



Melhoria contínua, aperfeiçoamento técnico e valorização pessoal.

Princípios
O CHUSJ e os profissionais que constituem a sua equipa de trabalho norteiam o desempenho de acordo
com os seguintes princípios de atuação:


Centralidade na pessoa e na promoção da saúde;



Humanização e não discriminação;



Reconhecimento da dignidade e do caráter singular de cada pessoa;



Postura e prática com observância dos padrões éticos e deontológicos;



Cultura de reconhecimento do mérito, rigor e avaliação contínua.

3. 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.
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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.
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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
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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
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4. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

No CHUSJ, a Igualdade de Género é uma questão de direitos fundamentais, sendo que a Instituição e
os seus colaboradores/as estão assim comprometidos/as em pautar a sua atuação pelos mais elevados
padrões de integridade e dignidade individual, devendo mitigar eventuais práticas que contrariem
qualquer tipo de discriminação.
Assim e considerando a estrutura de Recursos Humanos no CHUSJ, não foi sentida em anos transatos
como prioritária a necessidade de implementar um Plano para a Igualdade, uma vez que a distribuição
de géneros sempre respeitou a paridade.
Não obstante, e dada a sua relevância, foi efetuada a avaliação do ponto de situação atual através da
aplicação da Matriz de apoio ao diagnóstico, disponibilizada pela CITE no respetivo Portal, com o
objetivo de identificar as Boas Práticas desenvolvidas no CHUSJ, estabelecer as medidas para suprimir
eventuais desequilíbrios e desigualdades que possam subsistir na gestão do Capital Humano, bem
como melhorar as práticas existentes no âmbito da Igualdade de Género.
Da aplicação da referida Matriz de Diagnóstico resulta globalmente:

• Estratégia, missão e valores
O CHUSJ mantém uma política de recursos humanos assente no princípio da igualdade de género e
não discriminação entre homens e mulheres.

• Recrutamento e seleção
A política e procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal assentam 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, convicções políticas ou ideológicas, filiação sindical entre
outras, previstas no artigo 24.º do Código do Trabalho.

Página 10 de 15

PLANO PARA A IGUALDADE 2022 - CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E.
O CHUSJ 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 CHUSJ 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. Neste seguimento, a formação interna e externa tem uma participação
indiferenciada por género, adequada às competências de cada um.

• Gestão de carreiras e remunerações
O CHUSJ, enquanto entidade pública do Estado, assegura a igualdade e não discriminação de género
em matéria de remunerações e processos de gestão de carreira, nomeadamente no que respeita à
igualdade de remuneração por igual trabalho (aplicação de Tabelas Salariais); existência de critérios
transparentes na promoção e progressão salarial e de carreiras que assegurem a igualdade de acesso
a categorias ou níveis hierárquicos superiores (SIADAP).

• Diálogo social e participação de trabalhadores
O CHUSJ 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.
Faz parte da Política de Recursos Humanos do CHUSJ, a personalização do processo de Acolhimento e
Integração dos Novos Colaboradores, através da disseminação de um conjunto de informação e
orientações úteis aos profissionais recém-admitidos no CHUSJ.
De entre outros instrumentos de comunicação, promotores e facilitadores, do desenvolvimento
profissional e da comunicação dos trabalhadores, destaca-se a Intranet como sendo um importante
meio de divulgação interno (divulgação de orientações, nova legislação, processos de recrutamento,
ações de formação, agradecimentos, etc).
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• Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal
O CHUSJ assegura, com rigor, a observância dos direitos dos seus Trabalhadores(as), designadamente
no contexto da Parentalidade e da conciliação da vida profissional com a vida familiar.
De referir que dada a relevância desta temática na estratégia do CHUSJ encontra-se prevista no
Regulamento Interno do CHUSJ a Unidade para a Promoção do Bem-estar no Trabalho.
No que respeita às questões levantadas no questionário, nomeadamente se o CHUSJ concede aos
trabalhadores proteção na Parentalidade (licenças, dispensas, faltas) superior ao previsto na lei, é de
realçar que o CHUSJ enfrenta diversos constrangimentos orçamentais e em termos de Recursos
Humanos disponíveis que não o permitem, sendo assim assegurado o estabelecido legalmente.

• Respeito pela dignidade das mulheres e homens no local de trabalho
No CHUSJ existem mecanismos que identificam, orientam e contribuem para a resolução de situações
de assédio, físico e não físico, das quais os profissionais poderão ser alvo.

• Comunicação interna e externa
No âmbito da comunicação interna e externa, o CHUSJ respeita a igualdade de género no que concerne
ao tratamento dos conteúdos comunicacionais transmitidos e nos processos de recolha e tratamento
de dados estatísticos.
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5. PLANO PARA A IGUALDADE DO GÉNERO

Objetivo

Medidas

Departamentos
/Unidades
responsáveis
/Ponto focal

Orçamento

Salvaguardar os Princípios da Rever os documentos estratégicos e Conselho de
Não envolve
Igualdade de Género e da Não instrumentos de comunicação Administração custos
Discriminação
interna e externa de forma a incluir
específicos
a menção expressa do compromisso Interlocutor
com a igualdade entre mulheres e Institucional
homens enquanto valor do CHUSJ para a Igualdade
do Género

Indicadores

Meta

Número
de
documentos
estratégicos que têm explicita a
referência
ao princípio da Dezembro 2022
igualdade entre mulheres e
homens

Reconhecimento periódico do Preenchimento de questionárioInterlocutor
Não
envolve Preenchimento anual e análise
estado da temática da Igualdadesobre Igualdade de Género e Institucional para custos
dos resultados do questionário
de Oportunidades no CHUSJ
Conciliação entre a vida familiar, a Igualdade do específicos
de avaliação do Princípio da
profissional e pessoal, previsto no Género
Igualdade de Género previsto no
Guião para a Implementação de
Guião para a Implementação de
Planos de Igualdade nas Empresas.
Planos de Igualdade nas
Empresas.

Setembro 2022

Página 13 de 15

PLANO PARA A IGUALDADE 2022 - CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E.

Promover
acões
de Aumentar as parcerias existentesServiço de
Não envolve
responsabilidade social e decom empresas de fornecimento deComunicação e custos
apoio aos profissionais
serviços de apoio por forma a Marca
específicos
Promover a conciliação da vida promover a conciliação entre a vida
profissional com a vida familiar e profissional e familiar.
pessoal dos trabalhadores e das
trabalhadoras

Número de protocolos existentes Dezembro 2022
com o objetivo de promover a
conciliação
entre
a
vida
profissional e familiar dos
profissionais.

Promover a comunicação e Integrar a desagregação da Todas as áreas Não envolve
informação e incentivar as informação
por
género
na de suporte com custos
políticas internas de Igualdade de elaboração das ferramentas de indicadores
específicos
Género e Não Discriminação
recolha de informação de gestão e
dados estatísticos.

Incrementar a recolha e gestãoDezembro 2022
de dados, sempre que aplicável,
em todas as situações, a
desagregação da informação por
género.

Compreender o enquadramentoDotar os Profissionais de formação Interlocutor para 1.000 euros
concetual operativo sobre a específica sobre a temática.
igualdade de
igualdade entre mulheres ePromover uma cultura de igualdade género
homens;
entre mulheres e homens no local de
Compreender os planos para atrabalho, favorecendo práticas de
igualdade entre mulheres egestão e de trabalho consonantes
homens como instrumento de com a mesma
mainstreaming da igualdade

Número
de
formações Dezembro 2022
frequentadas no âmbito da
temática da Igualdade de Género
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6. IMPLEMENTAÇÃO
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.
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.

A implementação das medidas acima propostas consubstancia uma nova dimensão da política de
igualdade de género e não discriminação do CHUSJ, sendo que ao Interlocutor designado para esta
temática compete: coordenar as ações necessárias à divulgação e implementação deste Plano;
monitorizar o plano e informar anualmente o Conselho de Administração; propor novas medidas a
implementar sempre que sejam identificados desvios.
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