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lN丁RODUQÅo

A - de agosto de 20 I 7, atraV6s da Lei n.O62I20 1 7・ foi aprovado o Regime da representac5oequ掴brada

ent「e muIheres e homens nos 6rgfos de administracao e de fisca=zacao das entidades do setor

pdb-ico empresaria- e das empresas cotadas em boisa. No seuartigo7.O・ aSentidadesdosetorpthlico

empresa「ia- devem, anualmente, =eIaborar pIanos para a iguaIdade tendentes a aIcancar uma efetiva

igua-dade detratamento e de oportunidades entre muIheres e homens・ PrOmOVendo a e=minacao da

discriminac5o em funcあdo sexo e fomentando a conc冊acao entre a vida pessoai・ fam掴ar e

PrOfissionai’’・

De forma a cumpri「 esta exigencia, a Lousada S6cuIo XXl, EM・ Pretende, at「aV6s deste documento,

demonstra「oseu posicionamentoatuai・ aSSuaS POl了ticasepr布cas noambito da iguaidade de g6nero.

Decorrida a fase de avaliacao e 「ecoIhida a info「macao pertinente, deu-Se inIcio ao p「esente PIano

de igualdade, COm O Objetivo do progresso das Boas Pr細cas no ambito da iguaidade de g6ne「o e

da continuacあdo desenvolvimento de po蘭cas fac冊adoras da conciliac5o entre a vida pessoal・

fam掴ar e profissionaI.
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QuEM SOMOS?

A Empresa Lousada S6c. XX1 6uma Empresa MunicipaI cujocapitai socia1 6detidonasuatotalidade

peIoMunic直iode Lousada.A empresagere o Complexo de Piscinas de Lousada e tem como objeto

sociaI a concecao, COnStruCaO, geStあ・ PrOmOC5o e concessfo de equipamentos e instalacるes

desportivas e out「os equipamentos coietivos・ designadamente recreativos e cultu「ais’a PrOmOCaO・

realizacao e a prestac5o de servicos desportivos・ reCreativos e cuIturais, a divuIgac5o do

patrim6nio hist6rico e cuItu「a- e a criacao de estrutu「as de apoio aos cidadわs mais

desfavorecidos. lnclu主se no objeto social todas as atividades acess6rias, COmPlementares ou

subsidiまrias, indispensまveis para o desenvoIvimento das atividades acima previstas・ designadamente

a constituicあe dinamizacao de clubes e associac6es desportivas, COm Vista・ ent「e OutrOS言

sensib梢zac5o para a pr布ca desportiva e a ocupac5o dos tempos Iivres.

ESTRUTURA ORGÅNICA:

圭ede da Empresa÷

AV Am征ar Neto, 4620-ら与I Lousada, distrito de Porto・ COnCelho de Lousada’freguesia de Silvares’

Pias, Nogueira e Alvarenga・ PORTUGAL
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MISSÅo, VISÅo E VALORES

MISSÅo

Garantir agestあcompleta e eficaz do Complexo Municipai de Piscinas・ PrOCurando maximizar a ut吊zacao

das diferentes instaiac6es, Criando vaIor econ6mico e social’focado no utente. Direcionar a oferta da

L。uSada S6c.XXI para as reais necessidades e expectativas dos vinos pdbiicos (residentes e visitantes);

ser uma empresa gestora do Complexo de Pisci=aS Municipais・ que PrOmOVe e dinamiza a atividade

desportiva. no concelho’COm eSPeCiaI enfoque =O =desporto para todos’’・

VALORES

.　　　　　sentido de Servico Pdblico: Observ計ciade um conjunto de princfpios 6ticas e de normas

de conduta por parte dos co-aboradores em func6es p…一CaS・ Visando assumir e difundir a cultura 6tica da

empresa e o sentido de servico pd帥co que prestam.

・　　　　Equidade: Promove「 a equidade socia一・ eCOn6mica’Cultural e de g6nero como condic6es

vitais paraa a什macao dos direitos humanos das ge「aapes p「esentes efuturas.

・　　　　　Sustentab刷ade: A cuitu「a organizacional da empresa assenta no equil輔o entre o

desenvoivimento econ6mico, a PrOte辞O ambiental e a 「esponsabilidade sociai・ C「iando valor para os seus cIientes

e restantes partes interessadas.

・　　　　Transparencia: Aemp「esa privi-egia um re'acionamento tra=SParente COm tOdas as partes

interessadas e adotaestrat6gias e desenvolve acoes em sintonia com eIevados padr6es de 6tica. Entende que

o comportamento edco 6 uma responsa.bilidadede todos’tOdos os dias eemtudo queofaz.

.　　　　　confianca; Agir com responsab冊ade e 6tica e construi「 uma reiacao de confianca com os

utentes e demais pa「tes血eressa.das sao p「inc‘P-OS eSSenCiais para desenvoIver uma oferta especializada e

profissional que vまde enco=trO COm aS neCeSSidades do p…co.

.　　　Inovacao‥ O desenvo-vimento e apiicacao de so-uc6es diferenciadoras e mais adequadas

aos而eresses dos唯m蔓6 o objetivo daestrat6giade atuacao・

・　　　　　Excelencia: Exigindo o me-hor de todos os seus colaboradores, a emP「eSa trabaiha para

antecipar e satisfazer as necessidades e expectativas dos seus utentes, PrOCura.ndo melhorar a quaiidade dos

servicos prestados・
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CARACTERIZAQÅo DOS PECURSOS HuMANOS

- Percentagem de distribuicわpor g6nero funcion緬os empresa

GENERO

寒Homens　|Mu旧eres

誇

M6dia de idades

ーM6dia de idades dos funcion緬os empresa
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- Distribuicわpor carreira/g6nero

Carreira ProfissionaI

冒冒

ーDistribu庫o por g6nero Conselho de Administracわ

圏。e,一。.。S
l
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王らUSADA
S巨C.XXI

- M6dia Remuneracfo Base

M6dia da Remuneracao Base

丁ipos de horario

ーTipos de Hor緬o

。亜
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SEC.XXl

ANALISE DOS DADOS PECOLHIDOS:

A an釦se e conc-usfo do diagn6stico levou-nOS a COnCiusfo de que muito hまa fazer para o

processo evolutivo da empresa no Piano para a IguaIdade de G6nero na Lousada Sec. XXI, EM・

A emp「esa focar-Se〇台em 4 eixos estrat6gicos de atuacao:

l) Aumento e simplifieacわna comunica蜜o e sens剛zacao intema e extema;

2) Politicas de gestfo de Recursos Humanos (recrutamento, SeIecao, formac5o iniciaI e cont血a);

3) lgualdade nas con⊂licるes de trabaiho;

4) Conc帖acao com a vida fam出ar e benef[cios diretos a trabaIhado「es/as e/ou seus fam帖ares.

CODIGO DE CoNDUTA

O C6digo de Condutada Lousada Secu-o XX一・ EM e dos seus profissionais, mais do que uma Lei ou

ReguIamento’6o alicercequesustentao seu C「eSCimento eo seufortaiecimento.

Inspirado nos princ{pios de gestあe a-inhado com os valores do Mun申O de Lousada, O C6digo de

conduta da Lousada Seculo XX一, EM, Plasma as regras que devem nortear as reIac6es da empresa com

os seus colaboradores, COm OS SeuS utenteS, fomecedores・ PreStadores de se「vicos e com a

comunidade em geraI, naS Sua.S atividades comerciais言nstitucionais e sociais.
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PLANO DE IGUALDADE

O plano da Lousada Seculo XXi・ EM apresenta-Se de seguida・ forma simpies e objetiva, ⊂Om aS

Seguintes variiveis:

1　　　　　- DIMENSÅo

Å「ea de atuaeao em que as quest6es de igualdade sあmais pertinentes:

a)　Rec「utamento eselecあ;

b)　Forma車oeaprendizagemao Iongodavida;

c) Protecao da Matemidade e Patemidade eAssistenciaa Fam航;

d)　DiiIogo social e participacfo detrabalhadores;

e)　Respeitopeladignidadedemulheresehomens;

f) ∴ Remunerac5o e gestfo das carrei「as;

g) Conc嘩fo com avidafamiliare Beneffcios di「etos at「abalhadores/as e/ou seus familiares;

h) Informacfo, COmunicacaoe Imagem.

2　　　　　-MEDIDAS EMVIGOR

Enquad「amento’em Cada dimensfo・ dos procedimentos atuais.

3　　　　　- MEDiDAS A IMPLEMENTAR

paracadadimens5o, aS medidasquenos propomos imp-ementar・at63 1 dedezembro de 2022
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Os procedimentos associados ao RS na

Lousada Seculo XXI EM (LSDXXI),

assentam nos princ申os da iguaidade e

nfo discrimina誇o em funcfo do gchero,

PrOibindo a disc「imina誇O de trata-

mento dos candidatos a emprego e a

est5gios.

Os processos de RS sfo divulgados em

diferentes meios de comunicacao, de

Recrutamento modo a poderem abranger a maior

eSeie誇o (RS)　diversidade de potenciaiscandjdatos.

A pr全-Sele誇o curricula「 baseia-Se nO

pe刑pretendido言ndependentemente da

ascend全ncia, idade, SeXO, Orienta誇o

sexua上　estado civil, naCiona=dade,

Origem 6tica ou raca, 「e=giao, COnVICCOeS

po凪cas ou ideo16gicas′帥ac菖o sindical

ent「e out「as vaiaveis dos candidatos.

A LSDXXl nao tem a data integrado nos

seus quadros t「aba冊adores com

incapacidades.

Sempre que poss(ve口nclui「 nos processos de RS,

em cada 3 candidaturas apresentadas a categorias

profisstonais onde essa condicfo nわ6 impeditiva

ao desempenho das func6es, Pelo menos l do

g6nero sub-rePreSentado.

Ut吊zar na divuIgac50　　de concursos

internos/externos　=nguagem inclusiva, COm a

indica誇o de aceitacfo de candidaturas de ∂mbos

OS generOS・

Cria「 um Manual de Aco旧mento e lntegracao de

novos (as〉 traba旧adores (as) e nele inciuir um

capitulo destinado a tem摘ca da igualdade de

gchero e nao discrimina誇o.

Divulgar os processos de RS em associac6es de

deficiencia, em CategOrias p「oflSSionais onde essa

conc母わnわ6 impeditiva ao desempenho das

func6es.

Semp「e que poss(vei′ garantir a equidade na

representacao de gchero nos j面s ou equipas de

Seie誇0.

Formac§o e

Aprendizagem

ao iongo da

Vida;

A LSDXXl reconhece o acesso a forma誇o

como um direito comum a mu旧eres e

homens, PrOPOrCionando」hes os meios

necess5rios∴a sua concretiza誇o,

estimulando-OS PrOCeSSOS de

aprendizagem ao iongo da vida′ Sem

qualquer tipo de discriminacfo・

V鉦as sao as inieiativas que fomentam a

ap「endizagem e o desenvoivimento de

todos os colabo「adores:

- PIano de formacao anual executado

maioritariamente em hor鉦o labo「al e

ab「angendo todos os trabaIhadores′

tambem com a disponib出zacfo de ac6es

de insc「i誇o =vre e de desenvoIvimento

PeSSOa上

Promover a partlCipacao equ用brada de genero e

funcfo no levantamento de necess-dades de

fo「ma誇0.

Elaborar e implementar os planos de forma誇o

tendo em conta a necessidade de garanti「 a

iguaidade de oportunidade§ de qua=ficacao
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A LSDXX=em varias po旧cas dirigidas diretamente a

todos os seus trabalhadores, Ou aOS SeuS fam出ares′ que

possib冊am o equ=他rio entre as esferas profissionai′

pessoal e fam帖ar′ destacando‥

_ FIexib硝dade de ho「狛o de trabaIho e hora「io flexIvel

Protecao da parenta上

Matemidadee　-Possibilidade de o functon狛o e os seus descendentes

patemidade e POderem integrarefrequentarg「at而amente as piscinas

Assistenciaa eaSaulasdegrupo(SemPre que O numerOdevagaso

Fam植　#告。de ,nt。g,a,a。d。Sf,,h。Sd。Sfun.,。n諭

nas f鉦as desportivas de ve「5o de forma gratuita.

DivuIga「, nOS Canais de comunica誇o

existentes, OS di「eitos existentes na

Iel em mat6ria de protecao da

mate「nldade.

Oferecer um Kit Bebe no nascimento

de f冊os dost「abaihadores.

lncluir no　′‘espaco’’ a criar na

intranet para sugest6es′ uma matriz

para divulga誇o dos direitos dos

trabaIhadores e trabaIhadoras,

designadamente os direitos na

Parenta"dade.

A promo誇o do dialogo social e fomentada na LSDXX上

No momento da admissao de novostrabaihadorese por

forma a fac冊ar o seu Aco冊mento, OS meSmOS SaO

receb主dos nos RH com uma apreSentaCaO ge「al do

funcIOnamentO da empresa, dos aspetos fundamentais

do dla-a-dia labora上Visitam a empresa, e　封hes

entregue um Manual de Acoih上mentO que PreSta um

conjunto de informac6es e orientac6es uteis ao seu

adequada lntegra誇o.

Todos os trabaihado「es podem efetuar sugest6es de

participac5ode me-horia’eXistlndo para o efeito′ uma Caixa de
sugest6es (em papei e d鳴itaI) e um reguiamento.

trabalhadores

A representatividade dos trabathadores na LSDXX1 6

concretizada at「av6s de reuni6es mensais com:

-Cada uma d∂S CategOrias p「ofissionais;

- RepresentanteS dos Trabaihadores em mat鉦a de

Seguranca e Sadde noT「abalho.

Sempre que SO剛ado ou em caso de manifesto

interesse, OS traba-hadores sfo recebidos pela

Administ「acao.

Inc両r Otema da conc用acao da vida

pessoal e fam出ar nas reuni6es os

traba旧adores/as,　de forma a

reco帖er sugest6es de meihoria.

Criar um endereco de e-maiI para

envio e rececfo de sugest6es e/ou

um destaque para esta tem狛ca na

intranet com Cria誇o de um ′‘espaco’’

que incentive a apresenta誇O de

sugest6es e meIhorias que

contribuam para a igualdade entre

mu旧eres e homens, COnC吊acao

entrevida profissionai e pessoai′ bem

com no que respeita a prote誇o da

matemidade e da paternidade.

Divulgar a todos os (as) traba岨adores

(as) oPlano paraa而Plementa誇ode

po旧cas para a lgualdade de Gchero.
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Respeito peia

dignidade de

mulheres e homens

Remuneracao e

gestao das carreiras

Conc紺a誇o com a

vida fam描ar

Beneficios diretos a

trabalhadores/as

e/ou seus fam掴ares

A Adm面StraCfo atende todos os trabalhadores

que quei「am efetua「 algum tipo de participacao.

A LSDXXl tem um Modelo de Car「eiras que

promove a equidade′ naO discriminando os seus

tr∂ba旧adores peIo g6nero, nem POr OutraS

variiveis, baseada na que 6 a坤C5vel ao setor

Pu帥c○.

A po汗tica saiarial da Empresa nfo discrimina

Pelo genero ou funcao.

A LSDXXI tem v三高as po=ticas di「igidas

diretamente a todos os seus trabaIhadores,

inciuindo beneficios diretos a traba冊ado「es/as

e/ou seus fam両res diretos (ascendentes e

c6n」ugeS) 15% desconto na mensa冊ade;

A pr誼ca de hor諒o flexivel que permite a uma

me冊or compati帥za誇o da vida profissional

com a vida pessoa上Neste momentO nat) Se

encontra nenhum funcion鉦o nessa situa誇o.

lnformacao,

COmunicac5o e

lmagem

Rea"zar um questionario an6nimo

para d-agn6stico de situac6es de

desrespeito entre mulheres e homens.

Utiiizar旧guagem incIusiva.

C「iarum segurodent鉦O Para OS Para

os traba帖adores.

Atribuir o Premio M6rito Escolar言StO 6,

distinguir os/as f冊os/as de

traba旧adores/as que tenham

terminado o Ensino

Secund鉦0/Profissional ou Superior

Universitg両O COm uma Classificacao

igual ou superior a 16vaiores.

DivuIgar a moda冊ade de hor狛o

flex(vel parental nos metos de

COmunieacao intema.

Na comunica誇o dos traba岨adores na LSDXXI′

destacam-Se a NewsIetter - importantes meios

de divulga亭OqueraO n‘vel da empresa querao

n(vei individua上Divuigacao na secretar-a da

empresa de informacao relevante′ Sendo que a

mais importante e premente a divulgada por

comuniCado intemo a cada um dos

traba旧adores.

Distribu汗um Manuai de冊guagem

gestuaI
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AcoMPANHAMENTO E BEVISÅo DO PLANO

o presente plano foi definido para o pe「{odo 20212022 e representa o compromisso da Lousada

S6cuIo XXI para com as medidas nele constantes.

0 objetivo do P-ano 6 a sua concretizacあe implementacao das medidas propostas at6 ao final do

ano de 2022, aItura em que sera reaIizado um diagn6stico paraavaIiacao dos impactos.Assim・ Se「ま

monitorizado e 「evisto anualmente声traV6s da avaliac5o do cumprimento das metas defilnidas pa「a

cada uma das medidas, COm O intuito de inco「pora「 novas e/ou reajustar as existentes.

Lousada, I8 de novembro de 2020

O Presidente do Concelho de Administracao

図回国璽

Oos6 Pedro Vanzele「 de Sousa)

圏細萱聞
(Ana Carina Cunha da

Pigina 17de 17


