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"Hoje, na Mota‑Engil temos mulheres em todos os níveis

hierárquicos da Organização, cujo trabalho é reconhecido e

valorizado pelo seu mérito e pela diferença que a condição de ser

mulher aporta no contributo para a tomada de decisão, na

dedicação ao trabalho, na inteligência social e no equilíbrio das

posições assumidas.

Temos, ainda, um importante caminho a percorrer nesta

matéria, mas estamos empenhados em fazer da Mota‑Engil uma

Organização mais atrativa para as mulheres e, desta forma,

contribuir para uma gestão socialmente mais responsável e

ancorada na igualdade."

Manuela Mota

Administradora da Mota-Engil SGPS

Presidente do Comité para a Igualdade entre Mulheres e Homens
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1. ENQUADRAMENTO 

Conscientes do universo multicultural e das diferenças socioeconómicas onde marcamos presença, o 

Grupo Mota-Engil vem estando na vanguarda, cumprindo e fazendo cumprir os direitos humanos 

emanados das leis nacionais e internacionais, tendo estas como base a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.  

O direito de igualdade entre mulheres e homens está consagrado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, sendo fundamental para o desenvolvimento das sociedades e para a participação plena de 

todas as pessoas – independentemente do seu género – na vida social, profissional e política das nações. 

Paralelamente, o direito de igualdade de género está simultaneamente explanado na Constituição da 

República Portuguesa, nomeadamente, na alínea h) do art.º 9º, constituindo-se como uma obrigação 

legal, mais do que uma simples forma de estar em sociedade.  

Por sua vez, em 2012, a Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2012 de 8 de março veio fortalecer 

este direito, estipulando a obrigatoriedade de adoção de um plano para a igualdade em todas as 

entidades do setor empresarial do Estado, com vista a alcançar a igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre mulheres e homens, eliminando a discriminação e facilitando o equilíbrio entre a 

vida profissional, familiar e pessoal dos indivíduos. Posteriormente, e aumentando a sua extensão, as 

empresas cotadas em Bolsa foram, numa segunda fase, abrangidas por esta obrigação, por via da Lei n.º 

62/2017 de 1 de agosto, a qual aprovou o regime de representação equitativa entre mulheres e homens 

nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e empresas 

cotadas em Bolsa, definindo a obrigação de elaboração e afixação de planos anuais para a igualdade de 

género. 

Neste sentido, e comprometendo-se com a sua implementação, monitorização e atualização, o Grupo 

Mota-Engil elaborou o plano para a igualdade de género 2021-2023 – explanado no ponto 3 deste 

documento – aplicável tanto aos seus colaboradores, como aos membros dos seus órgãos sociais, nos 

termos do disposto no art.º 7º da Lei nº 62/2017. 

 

2. DOMÍNIOS DO PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 

Com o apoio da Comissão Executiva do Grupo, o Plano para a Igualdade de Género da Mota-Engil 2021-

2023 foi suportado por um diagnóstico levado a cabo pelo Comité para a Igualdade entre Mulheres e 

Homens do Grupo, e encontra-se ancorado em sete domínios, doze objetivos e vinte medidas. 
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O diagnóstico realizado e discutido internamente permitiu definir o posicionamento do Grupo, 

suportando a estruturação do presente Plano para a Igualdade de Género, contribuindo para a igualdade 

de oportunidades entre mulheres e homens e para a minimização da segregação horizontal, não 

descurando a promoção da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional na Mota-Engil.  

Com base nas orientações partilhadas pela CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego) 

e atendendo à informação e resultados fornecidos pelo diagnóstico, a Mota-Engil discutiu e identificou 

as medidas que considera prioritárias para o triénio 2021-2023.  

 

Domínios de intervenção: 

▪ Estratégia, Missão e Valores 

▪ Diálogo Social e Participação dos Colaboradores 

▪ Recursos Humanos 

▪ Formação Inicial e Contínua 

▪ Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal 

▪ Prevenção da Prática de Assédio no Local de Trabalho 

▪ Comunicação e Imagem 

 

As ações constantes do plano serão implementadas até ao final de 2023, pelo que se priorizam 

domínios de atuação encarados como fortes alicerces, promovendo a sensibilização global no âmbito 

da estratégia organizacional para a igualdade entre mulheres e homens. 

Desta forma, elegeram-se seis domínios de intervenção, associando-se, a cada um, objetivos e ações 

a implementar. As ações que constituem o plano têm um encadeamento lógico em ternos da execução 

do mesmo e incluem um conjunto de medidas transversais de comunicação, formação e 

acompanhamento. Não se trata, contudo, de um plano fechado, sendo este um instrumento dinâmico, 

passível de alteração, fruto de contingências internas e externas que possam vir a ocorrer. 

 

3. PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver ações que constituam práticas positivas em matéria de combate à discriminação e 

desigualdades entre mulheres e homens e que estimulem uma nova cultura organizacional, capaz de 

percecionar e valorizar (pessoal e profissionalmente) a contribuição de ambos os géneros, reforçando 

o princípio da igualdade nas suas práticas, servindo de mote para a melhoria da competitividade. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E MEDIDAS 
 
 
ESTRATÉGIA, MISSÃO E VALORES 
 
 

OBJETIVOS  MEDIDAS  INDICADORES  CALENDARIZAÇÃO  RESPONSABILIDADE  

OBJETIVO 1  MEDIDA 1.1     

Salvaguardar os princípios da 
igualdade de género e da não 
discriminação entre mulheres e 
homens na Mota-Engil 

Publicitação do Princípio da Igualdade de 
Género no Código de Ética e Conduta 
Empresarial  

Divulgação do Código de 
Ética e Conduta 
Empresarial com referência 
à igualdade de género 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Compliance  

MEDIDA 1.2    

Inclusão e divulgação do Princípio da 
Igualdade de Género no Manual de 
Acolhimento Corporativo  

Divulgação do Manual de 
Acolhimento Corporativo 
com referência à igualdade 
de género 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos  

OBJETIVO 2 MEDIDA 2.1    

Assegurar a implementação do 
Plano para a Igualdade de 
Género, a sua monitorização e 
acompanhamento 

Monitorização e reporte anual dos 
indicadores relativos à igualdade de género 
à Comissão Executiva do Grupo 

Reporte anual com a 
evolução dos principais 
indicadores 

Durante o período 
de vigência do 
Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos 

MEDIDA 2.2    

Partilha com os(as) colaboradores(as) de 
indicadores relevantes no domínio da 
igualdade de género, através de canais 
designados para o efeito 

Evidência da comunicação 
interna e/ou externa 
divulgada 

Durante o período 
de vigência do 
Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e 
Comunicação 
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OBJETIVO 3 MEDIDA 3.1    

Garantir o acompanhamento e 
atualização no que respeita à 
adoção das melhores práticas 
em matéria de igualdade de 
género 

Elaboração anual de estudos de 
benchmarking (nacional e internacional), 
permitindo uma visão atualizada e 
comparativa sobre o tema, acompanhando 
a evolução da temática globalmente 

Evidência dos estudos 
realizados 

Durante o período 
de vigência do 
Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos 

+ 

 

 
DIÁLOGO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES 
 

OBJETIVOS  MEDIDAS  INDICADORES  CALENDARIZAÇÃO  RESPONSABILIDADE  

OBJETIVO 4 MEDIDA 4.1    

Promover a participação dos 
colaboradores e envolvê-los na 
definição de medidas relativas à 
igualdade de género e não 
discriminação, assegurando um 
contexto de trabalho isento de 
discriminação em função do 
género, da parentalidade e/ou 
da conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal 

Recolha de sugestões e avaliação periódica 
das perceções dos(as) colaboradores(as) 
relativamente à temática da igualdade de 
género na Mota-Engil, com vista à 
definição de medidas relativas à igualdade 
de género e não discriminação entre 
mulheres e homens 

Evidência da aplicação de 
questionário interno 
aos(às) colaboradores(as) e 
respetivo tratamento de 
dados 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e Equipas 
RH Regionais, Locais 
e de Negócio 
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RECURSOS HUMANOS 
 

OBJETIVOS  MEDIDAS  INDICADORES  CALENDARIZAÇÃO  RESPONSABILIDADE  

OBJETIVO 5 MEDIDA 5.1    

Garantir as condições do 
princípio de igualdade de 
género na gestão dos recursos 
humanos  
 

Desenvolvimento de orientações no 
âmbito da avaliação de desempenho que 
visem a prevenção da discriminação na 
avaliação de desempenho dos 
colaboradores 

Evidência das orientações 
emitidas pela Organização 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e Equipas 
RH Regionais, Locais 
e de Negócio 

MEDIDA 5.2    

Desenvolvimento de orientações no 
âmbito do recrutamento e seleção, sem 
distinção de género, unicamente tendo em 
conta as competências e motivações para a 
função a desempenhar   

Evidência das orientações 
emitidas pela Organização 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e Equipas 
RH Regionais, Locais 
e de Negócio 

Rácio mulheres/homens 
integrados no programa de 
trainees (meta >25%) 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e Equipas 
RH Regionais, Locais 
e de Negócio 

MEDIDA 5.3    

Desenvolvimento regular de estudos de 
avaliação e acompanhamento das 
condições salariais, procurando garantir 
mecanismos de controlo de paridade de 
género nesta matéria (princípio de salário 
igual para trabalho igual ou de valor igual) 

Reporte interno de 
acompanhamento da 
evolução das condições 
salariais do Grupo 

Durante o período 
de vigência do 
Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e Equipas 
RH Regionais, Locais 
e de Negócio 
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTÍNUA 
 

OBJETIVOS  MEDIDAS  INDICADORES  CALENDARIZAÇÃO  RESPONSABILIDADE  

OBJETIVO 6 MEDIDA 6.1    

Fomentar a integração da 
temática da igualdade de 
género no plano de formação 

Reformulação e consolidação da temática 
da igualdade de género no plano de 
formação do Grupo 

Evidência dos conteúdos e 
módulos formativos 
relativos à igualdade de 
género no programa de 
formação do Grupo 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e Equipas 
RH Regionais, Locais 
e de Negócio 

MEDIDA 6.2    

Lançamento de programas anuais de 
valorização e reforço de competências que 
potenciem o crescimento e sucessão 
internos no Grupo 

% de participação feminina 
Durante o período 
de vigência do 
Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e Equipas 
RH Regionais, Locais 
e de Negócio 
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CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL 
 

OBJETIVOS  MEDIDAS  INDICADORES  CALENDARIZAÇÃO  RESPONSABILIDADE  

OBJETIVO 7 MEDIDA 7.1     

Promover a existência de 
medidas de apoio aos/às 
colaboradores/as com vista a 
facilitar a conciliação entre a 
vida profissional e 
pessoal/familiar  

Recolha de sugestões, através da 
realização de questionário capaz de aferir 
o grau de satisfação dos(as) 
colaboradores(as), em relação às 
condições criadas para facilitar a 
conciliação da vida familiar/pessoal e 
profissional  

Índice médio de satisfação 
(meta > 50%) 

Até ao final do 
período de 
vigência do Plano 

Centro Corporativo de 
Recursos Humanos e 
Equipas RH Regionais, 
Locais e de Negócio 

MEDIDA 7.2    

Desenvolvimento e promoção de ações e 
protocolos que facilitem a conciliação do 
horário de trabalho com a vida familiar  

Número de 
ações/protocolos, 
aprovados pela Organização 
(meta ≥ 3) 

Até ao final do 
período de 
vigência do Plano 

FMAM, Centro 
Corporativo de 
Recursos Humanos e 
Equipas RH Regionais, 
Locais e de Negócio 
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PREVENÇÃO DA PRÁTICA DE ASSÉDIO NO LOCAL DE TRABALHO 
 

OBJETIVOS  MEDIDAS  INDICADORES  CALENDARIZAÇÃO  RESPONSABILIDADE  

OBJETIVO 8 MEDIDA 8.1     

Garantir a prevenção e o 
combate ao assédio no 
trabalho, bem como a prática 
de outras ofensas à integridade 
física ou moral, liberdade, honra 
ou dignidade do(a) 
colaborador(a) 

Divulgação do Código de Ética e de Conduta 
Empresarial, com enfoque na prevenção e 
combate ao assédio no trabalho 

Evidência da 
comunicação aos(às) 
colaboradores(as) e 
evidência do documento 
disponibilizado na 
intranet do Grupo 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e de 
Compliance 

MEDIDA 8.2    

Divulgação de procedimento interno para 
reporte e análise de situações de potencial 
assédio no trabalho 

Evidência da 
comunicação realizada 
aos(às) colaboradores(as) 

Até ao final do 
período de vigência 
do Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e de 
Compliance 

MEDIDA 8.3    

Formalização e comunicação da provedoria 
(https://www.mota-engil.com/provedoria/) 
como canal privilegiado para receber e gerir 
as sugestões e denúncias dos(as) 
colaboradores(as) no domínio da igualdade 
de género e assédio no trabalho  

Evidência da 
comunicação realizada 
aos(às) colaboradores(as) 

Durante o período 
de vigência do 
Plano 

Centro Corporativo 
de Recursos 
Humanos e de 
Compliance 

  

https://www.mota-engil.com/provedoria/
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

OBJETIVOS  MEDIDAS  INDICADORES  CALENDARIZAÇÃO  RESPONSABILIDADE  

OBJETIVO 9 MEDIDA 9.1    

Utilizar e incluir na comunicação 
interna e externa a dimensão da 
igualdade de género 

Desenvolver e apresentar orientações 
para aplicação na comunicação 
interna e externa (linguagem 
inclusiva ou neutra, sem recurso a 
imagens discriminatórias) 

Relatório de Gestão, 
Relatório de 
Sustentabilidade,  
Manual de Acolhimento 
Corporativo 

Durante o período 
de vigência do 
Plano 

Centro Corporativo do 
Controlo de Negócios, 
Recursos Humanos e 
Comunicação, bem 
como as Equipas RH 
Regionais, Locais e de 
Negócio 

OBJETIVO 10 MEDIDA 10.1    

Disseminar uma cultura de 
igualdade entre mulheres e homens 
no local de trabalho, favorecendo 
práticas de gestão e de trabalho 
congruentes com a mesma 

Dar visibilidade interna a mulheres 
que ocupam cargos de gestão na 
Mota-Engil, via canais de 
comunicação 

Evidência de momentos de 
comunicação interna e 
externa, promovendo a 
visibilidade de mulheres em 
cargos de gestão no Grupo 

Durante o período 
de vigência do 
Plano 

Centro Corporativo de 
Recursos Humanos e 
Comunicação 

OBJETIVO 11 MEDIDA 11.1    

Promover relações externas no 
âmbito da igualdade de género 

Desenvolvimento de parcerias 
estratégicas com entidades 
reconhecidas pelo seu envolvimento 
e trabalho nesta matéria 

Evidência da comunicação 
institucional pública relativa 
às parcerias estabelecidas e 
realizadas 

Durante o 
período de 
vigência do Plano 

Centro Corporativo de 
Recursos Humanos e 
Comunicação 

OBJETIVO 12 MEDIDA 12.1    

Assumir publicamente o 
compromisso com a promoção da 
igualdade de género 

Inclusão de uma página dedicada ao 
tema da igualdade de género, 
diversidade e inclusão no website 
institucional da Mota-Engil 

Evidência da página criada 
no website institucional 

Até ao final do 
período de 
vigência do Plano 

Centro Corporativo de 
Recursos Humanos e 
Comunicação 

   

http://onme.mota-engil.pt/pt/ourcompany/sgps/areascorporativas/dceri/paginas/8welcome.aspx
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4. MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO  

A execução do Plano para a Igualdade de Género 2021-2023 da Mota-Engil será alvo de um 

processo sistemático de acompanhamento por parte de cada uma das empresas, por intermédio 

do Comité para a Igualdade entre Mulheres e Homens do Grupo, no sentido de monitorizar a 

eficácia das ações e o cumprimento dos seus objetivos, identificando potenciais melhorias ou 

novas medidas a implementar. 

Consolidando uma cultura empresarial orientada pelos valores da igualdade, o Comité para a 

Igualdade entre Mulheres e Homens da Mota-Engil assumirá a responsabilidade de: 

▪ Propor e coordenar um conjunto de procedimentos e medidas, com vista a contribuir para 

uma gestão socialmente responsável, ancorada na igualdade e procurando minimizar a 

segregação horizontal; 

▪ Acompanhar e assegurar a implementação das medidas que constam do atual Plano para a 

Igualdade de Género 2021-2023;  

▪ Partilhar boas práticas com as diversas empresas do Grupo no âmbito da igualdade de 

género, assumindo um papel ativo e agregador nesta matéria;  

▪ Monitorizar e analisar a evolução dos indicadores do Plano para a Igualdade de Género 2021-

2023, propondo medidas de reforço sempre que assim se justificar. 

Pautando-se pela heterogeneidade das suas pessoas – a qual lhe confere um potencial acrescido 

– e consciente do papel que representa nas comunidades e nas múltiplas geografias onde marca 

presença, a Mota-Engil procurará ser uma referência na promoção da igualdade de género, 

desenvolvendo esforços para proativamente contribuir para uma alteração do paradigma social. 
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