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1. Enquadramento 

A Igualdade de Género como direito consagrado consigna a igualdade de direitos, 

liberdades e oportunidades entre géneros, com o objetivo de proporcionar igual 

valorização, reconhecimento e participação em todas as perspetivas da vida pública e 

privada de cada pessoa independentemente do género.  

A prossecução de políticas de igualdade entre mulheres e homens é um dever decorrente 

da responsabilidade social das empresas e uma obrigação de todos os seus colaboradores. 

O princípio da igualdade entre mulheres e homens em matéria de emprego implica, nos 

termos da legislação laboral em vigor: 

 o direito a igual acesso ao trabalho, ao emprego, à formação profissional e à progressão 

na carreira; 

 a garantia de igualdade salarial, para trabalho igual ou de igual valor, entre mulheres e 

homens; 

 o reconhecimento e valorização do trabalho de igual forma; 

 a participação plena e efetiva de mulheres e homens na tomada de decisões; 

 a conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar. 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2012, de 8 de março de 2012, determina a 

obrigatoriedade das entidades do setor empresarial do Estado, de adotarem um plano para 

a igualdade, visando alcançar a igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens 

e mulheres, eliminar as discriminações e facilitar a conciliação da vida pessoal, familiar e 

profissional. 

Nos termos da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, as entidades do setor público empresarial 

estão obrigadas a terem um regime de representação equilibrada entre mulheres e 

homens, fixando o limite de 33,3% como valor inferior para a proporção de pessoas de 

cada sexo designadas para os órgãos de administração e de fiscalização. 

Assim, tendo em atenção o Despacho Normativo n.º 18/2019, de 17 de junho, e na 

sequência dos Planos que neste âmbito foram anteriormente elaborados pela Área de 

Pessoal, o presente documento constitui o Plano para a Igualdade de Género do Grupo CP, 

que anualmente, ou sempre que necessário, deve ser revisto, incorporando informação, 
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quer do plano de ações previsto realizar no ano em referência, quer do respetivo 

acompanhamento e sua avaliação, numa perspetiva de melhoria contínua. 

1.1. Objeto 

O presente Plano para a Igualdade de Género tem como objetivos: 

a) Reduzir os desequilíbrios existentes e preveni-los no futuro. Este Plano para a Igualdade 

visa atualizar o diagnóstico existente e planear e definir linhas de orientação para a 

concretização de ações em prol da igualdade;  

b) Reconhecer explicitamente que a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens 

é um direito elementar, pelo que devem ser implementadas políticas transversais e 

positivas que permitam que esse direito seja uma realidade; 

c) Promover uma mudança na cultura da organização que integre a igualdade nos seus 

atos de gestão. 

1.2. Âmbito 

O presente Plano para a Igualdade aplica-se a todas as colaboradoras e colaboradores do 

Grupo CP, constituído pelas empresas: 

 CP – Comboios de Portugal, E.P.E.; 

 ECOSAÚDE – Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, 

S.A; 

 FERNAVE – Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria em Transportes e 

Portos, S.A.; 

 SAROS – Sociedade de Mediação de Seguros, Lda. 

2. Caraterização do Grupo CP 

A CP – Comboios de Portugal, E.P.E., é uma entidade pública empresarial detida a 100% 

pelo Estado, que tem por objeto principal a prestação de serviços de transporte ferroviário 

de passageiros. Complementarmente realiza atividades de engenharia ferroviária, 
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realizando o fabrico, reabilitação, reparação e manutenção de equipamentos, veículos 

ferroviários, bem como o estudo de instalações oficinais para manutenção. 

Para a realização destas atividades conta com cerca de 3.739 colaboradores dispersos por 

vários centros e com instalações de apoio que cobrem a rede ferroviária nacional. 

Paralelamente, a CP controla empresas nas áreas da formação, cuidados de saúde e 

mediação de seguros:  

 ECOSAÚDE – Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, 

S.A. – que presta serviços de cuidados de saúde, ensino, formação e desenvolvimento 

técnico/profissional nas áreas das condições de trabalho, saúde e ambiente. Realiza 

ainda serviços no âmbito do recrutamento, seleção e avaliação de pessoas, assistência 

técnica, consultadoria e auditoria, designadamente, em matérias de saúde, higiene e 

segurança no trabalho, ambiente e gestão ambiental. Executa ações de controlo de 

droga e álcool, assegurando o encaminhamento para tratamento destas dependências; 

 FERNAVE – Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria em Transportes e 

Portos, S.A. - que realiza formação e desenvolvimento técnico profissional, elaboração 

de estudos e projetos no âmbito da criação, organização e gestão de empresas, 

prestação de serviços no âmbito da psicologia aplicada e de avaliação médica e 

psicológica, ensino de natureza superior e a investigação científica no contexto dos 

transportes, comunicações ou em áreas tecnológicas que se situem na envolvente 

tecnológica destas; 

 SAROS – Sociedade de Mediação de Seguros, Lda. – que presta serviços na área da 

mediação com a categoria de agente de seguros nos ramos VIDA e NÃO VIDA. A 

atividade da SAROS foca-se na gestão da carteira de seguros das empresas do Grupo 

CP. 

A CP detém, também, outras participações, na sua maioria minoritárias e casuísticas, numa 

lógica de cooperação com outros operadores, nomeadamente relacionados com o material 

circulante e a bilhética. 

Com Decreto Lei n.º 174-B/2019, de 26 de dezembro, com efeitos a 01 de janeiro de 2020, 

operou-se a fusão, por incorporação, da EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento 

Ferroviário, S.A. – que contava, à data, com cerca de mil colaboradores, na CP. Com esta 

medida procurou-se garantir a normalização e o reforço da qualidade do serviço público 

prestado pela CP, postulando-se como fator de um modelo de negócio social, 

economicamente sustentável, permitindo melhor afetação de recursos, eliminando 

redundâncias, apostando-se numa política de requalificação do seu Capital Humano, 
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orientada para a valorização das pessoas, para o aumento da motivação e para a promoção 

da igualdade como fator fundamental para o sucesso da empresa. 

As participações da CP sintetizam-se no esquema seguinte: 

2.1. Visão, Missão e Valores 

A Visão, Missão e Valores são os elementos essenciais para a definição da cultura, atitude 

e comportamento da CP, consubstanciando a imagem da Empresa no futuro e para onde 

está a ser conduzida. A sua partilha permite o alinhamento das equipas e dos recursos 

para que a organização concretize esta imagem: 

 Visão – A CP como líder nacional de mobilidade integrada – simples, pessoal e 

sustentável. 

 Missão – Ligar pessoas e comunidades, de forma sustentada e alicerçada no modo 

ferroviário. 

 Valores 

Cliente 

 Segurança – prestar o serviço ao cliente com segurança; 

 Ambiente – contribuir para a preservação do ambiente; 

 Confiança – garantir a qualidade do serviço e a satisfação dos clientes.  
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Equipa CP 

 Compromisso – trabalhar em equipa, com competência e partilha do 

conhecimento; 

 Ética – atuar com responsabilidade, norteando-nos pela integridade, honestidade 

e respeito por todos; 

 Resiliência – capacidade de adaptação à mudança e de encontrar soluções para as 

adversidades e desafios, superando-os mais fortalecidos. 

Futuro 

 Inovação – inovar para garantir a competitividade da Empresa, a qualidade dos 

serviços e a satisfação do Cliente;  

 Sustentabilidade – estar empenhados em obter a sustentabilidade económica, 

ambiental e social; 

 Liderança na mobilidade – ir mais longe, para moldar o futuro da mobilidade 

nacional, aumentando a coesão territorial. 

 

2.1.1. da ECOSAÚDE 

 Visão – Dar aos trabalhadores as condições de trabalho que afastem, de facto, a 

doença profissional e o acidente de trabalho, mas também um ambiente laboral 

seguro e aprazível. 

 Missão – Prestar serviços de medicina, de segurança, de higiene e saúde no trabalho, 

contribuindo para o estabelecimento e manutenção das condições de trabalho, 

nomeadamente, através de uma tomada de atitude pró-ativa e preventiva, que 

assegurem o bem-estar dos trabalhadores abrangidos, segundo os padrões 

profissionais definidos, em observância com a legislação em vigor, e correspondendo 

para a melhoria da performance das empresas clientes. 

 Valores 

 Competência; 

 Satisfação; 

 Rigor; 

 Trabalho em equipa. 
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2.1.2. da FERNAVE 

 Visão – Ser reconhecidos como a entidade estratégica e de referência no setor dos 

transportes e da logística, na avaliação, desenvolvimento e certificação de 

competências, pelo papel de agente dinamizador e facilitador setorial e pela 

excelência dos serviços prestados. 

 Missão – Estimular a partilha de know-how, promover o desenvolvimento de 

competências no setor dos transportes e da logística e assumir um papel agregador 

e disseminador deste conhecimento. 

 Valores 

 Excelência e Qualidade; 

 Ética empresarial e responsabilidade social; 

 Respeito pelo indivíduo e igualdade de oportunidades; 

 Abertura à inovação, cooperação e à partilha de conhecimentos. 

 Compreensão prospetiva das necessidades dos stakeholders. 

Princípios referenciais 

 Praticar os mais elevados valores éticos e de integridade pessoal; 

 Satisfazer os seus clientes com elevados padrões de qualidade; 

 Valorizar em todos os sentidos o seu pessoal; 

 Respeitar a qualidade de vida das comunidades onde opera. 

 

2.1.3. da SAROS 

 Visão – Prestar um serviço de mediação de qualidade, contribuindo com o seu apoio 

técnico e aconselhamento para a obtenção da melhor combinação entre coberturas 

de risco e os respetivos prémios de seguro das empresas do Grupo CP. 

 Missão – Prestar um serviço de mediação, especializado e experiente, das apólices 

de seguro das empresas que integram o Grupo CP, tendo em consideração as 

necessidades e especificidades associadas às atividades desenvolvidas por cada 

destas. 
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 Valores 

 Rigor e competência técnica; 

 Qualidade do serviço prestado; 

 Cultura direcionada para o cliente; 

 Disponibilidade; 

 Celeridade e eficiência de resposta; 

 Transparência. 

2.2. Código de Ética 

O Código de Ética do Grupo CP, que constitui uma ferramenta, na qual se inscrevem os 

princípios e normas de comportamento que pautam a atuação do Grupo CP e dos seus 

trabalhadores, reflete os valores com os quais a organização está responsabilizada e 

expressa claramente uma conduta não discriminatória, nomeadamente no capítulo V, 

alínea d – Normas de Conduta / Relacionamento com os seus trabalhadores – em que se 

menciona: 

“Na relação com os seus trabalhadores, qualquer Empresa do Grupo garante a igualdade 

de tratamento, de oportunidades e a não discriminação”. 

3. As nossas Pessoas - Indicadores 

3.1. CP 

3.1.1. Efetivo – Distribuição por género 

À semelhança de outras empresas de transportes, constata-se que as carreiras/categorias 

operacionais e oficinais são constituídas na sua esmagadora maioria por homens, sendo 

que as mulheres predominam na carreira administrativa. Segundo dados internacionais, 

somente um em cada cinco trabalhadores da ferrovia europeia são mulheres. 

Este padrão, que no caso da CP confirma o espectro europeu, reflete um longo legado 

histórico associado, quer ao esforço físico, quer à irregularidade horária da prestação do 

serviço e itinerância do mesmo, requeridas pela maioria das carreiras/categorias 

profissionais existentes, refletindo, assim, um acentuado desequilíbrio da distribuição por 

género, sobretudo nas de natureza operacional. 
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Analisando o quadro seguinte, verifica-se que a CP tem um efetivo de 3.739 colaboradores, 

repartindo-se entre 427 mulheres (11,4%) e 3312 homens (88,6%). 

Neste quadro observa-se, também, que ao nível dos Quadros Técnicos, já se verifica um 

maior equilíbrio na repartição por género, tendendo para a paridade: 

3.1.2. Distribuição por cargos de chefia 

Não obstante a Empresa ter um efetivo predominantemente composto por homens, 

verifica-se, que ao nível dos cargos de chefia, apresenta um rácio bastante representativo 

de mulheres, com um total de 39,5%. É de realçar a paridade de género existente ao nível 

das chefias de topo, nomeadamente no Conselho de Administração e nas chefias de 1º 

nível, verificando-se também uma tendência para esse mesmo equilíbrio ao nível das 

chefias de 2º nível, onde as mulheres têm uma representatividade de 39,5%. Esta 

proporcionalidade é explicada pelo facto destes cargos serem compostos na sua totalidade 

por técnicos licenciados, sendo esta a carreira/categoria onde se verifica também um maior 

equilíbrio por género em termos de efetivo. 

 

F M F M F M

Quadros técnicos 159 224 383 42% 58% 4% 6%

Administrativa 63 47 110 57% 43% 2% 1%

Comercial 188 1 048 1 236 15% 85% 5% 28%

Condução 8 783 791 1% 99% 0% 21%

Material 65 65 100% 2%

Produção 2 946 948 0% 100% 0% 25%

Transporte 108 108 100% 3%

Outras carreiras/categorias 7 91 98 7% 93% 0% 2%

Total 427 3 312 3 739 11% 89%

48 anosMédia etária 

EFETIVO AO SERVIÇO (ref.ª Agosto 2021)

Sexo
Total

Representação

por categoria/carreiraCarreira/categoria

Peso relativo

no efetivo total

F M F M F M

Chefia 1º nível 11 11 22 50% 50% 0% 0%

Chefia 2º nível 30 46 76 39% 61% 1% 1%

Chefia 3º nível 47 78 125 38% 62% 1% 2%

Total 88 135 223 39% 61%

CARGOS DE CHEFIA (ref.ª Agosto 2021)

Cargo
Sexo

Total
Representação

Peso relativo

no efetivo total
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3.1.3. Distribuição salarial 

O indicador relativo ao salário médio, mostra-nos que as mulheres auferem em média um 

salário superior ao dos homens.  

Este facto é explicado por exercerem essencialmente funções de chefia e quadros técnicos, 

nas quais se evidencia o desvio salarial relativamente à média, sendo também os 

agrupamentos onde os salários são mais elevados. 

 

 

3.2. ECOSAÚDE 

3.2.1. Efetivo – distribuição por género 

Detentora de 25 anos de experiência em diversos setores de atividade económica e com 

provas dadas em atividades de risco elevado de organizações de todas dimensões, o 

propósito da ECOSAÚDE é o de reduzir o acidente de trabalho e a doença profissional. 

Apostando em elevados níveis de competência e experiência nas diversas áreas do 

conhecimento relacionadas com a saúde e segurança no trabalho, a empresa agrega uma 

equipa diversificada de 56 profissionais altamente qualificados nestas áreas, dos quais 25 

pertencem ao quadro da empresa e os restantes são prestadores de serviços, 

nomeadamente: oito técnicos superiores de segurança no trabalho, 14 médicos 

especialistas em medicina do trabalho, 14 enfermeiros do trabalho, três técnicos de saúde 

e 12 médicos de outras especialidades. 

                  F                  M

Chefia 1º nível 0.1% -0.1%

Chefia 2º nível -0.9% 0.6%

Chefia 3º nível 4.8% ↗ -2.9% ↘

Técnico superior 3.6% ↗ -2.7% ↘

Assist. técnico, técnico nível 

intermédio, pessoal administativo
-5.3% ↘ 1.1%

Assistente operacional,

operário, auxiliar
-2.8% ↘ 0.0%

44.9% ↗ -5.7% ↘

Cargo/categoria
Sexo

DESVIO PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO SALÁRIO MÉDIO (ref.ª Agosto 2021)
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Em conjunto e em rede, esta equipa integra o conhecimento necessário a uma prestação 

de serviços com qualidade nas áreas da saúde e segurança no trabalho. 

Relativamente ao quadro da empresa, assinala-se:  

 

3.2.2. Distribuição por cargos de chefia 

A atividade da ECOSAÚDE é coordenada por um diretor geral, do sexo masculino, que 

responde a um administrador único em representação da CP, e é coadjuvado por quatro 

diretores de área onde se verifica a paridade de género.  

 

3.2.3. Distribuição salarial 

O quadro seguinte ressalta algumas diferenças na distribuição salarial entre género, que 

são resultantes, no essencial, do número de horas individualmente contratadas e do 

peso salarial do diretor geral face ao conjunto dos restantes colaboradores, 

nomeadamente do sexo masculino. 

F M F M F M

Dirigentes (quadros  técnicos  sup.s ) 2 3 5 40% 60% 8% 12%

Médicos 1 1 2 50% 50% 4% 4%

Enfermeiros 1 1 100% 4%

Outros profissionais de saúde 3 3 100% 12%

Técnicos higiéne e segurança 6 2 8 75% 25% 24% 8%

Pessoal das áreas de suporte 6 6 100% 24%

Total 19 6 25 76% 24%

50 anos

EFETIVO AO SERVIÇO (ref.ª Agosto 2021)

Categoria/Carreira
Sexo

Total

Representação

por carreira/categoria

Peso relativo

no efetivo total

Média etária 

F M F M F M

Diretor geral 1 1 100% 4%

Diretor de área 2 2 4 50% 50% 8% 8%

Total 2 3 5 40% 60%

CARGOS DE CHEFIA (ref.ª Agosto 2021)

Cargo
Sexo

Total
Representação

Peso relativo

no efetivo total
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3.3. FERNAVE 

3.3.1. Efetivo – distribuição por género 

Com uma experiência acumulada de 25 anos de prestação de serviços ao nível da 

formação, recrutamento, psicologia e consultoria para o setor dos transportes e sua 

envolvente, a FERNAVE conta nos seus quadros com nove colaboradores, maioritariamente 

do sexo feminino (67%), distribuídos conforme por descritivo da tabela seguinte: 

 

3.3.2. Distribuição por cargos de chefia 

A atividade da FERNAVE é coordenada por um diretor geral, do sexo feminino, que 

responde a um administrador único em representação da CP. 

 

F M F M F M

Dirigentes 1 1 100% 0% 11% 0%

Quadros técnicos superiores 2 2 100% 0% 22% 0%

Quadros técnicos intermédios 3 2 5 60% 40% 33% 22%

Pessoal operativo 1 1 0% 100% 0% 11%

Total 6 3 9 67% 33%

53 anos

EFETIVO AO SERVIÇO (ref.ª Agosto 2021)

Cargo/categoria
Sexo

Total

Representação

por Categoria/Carreira

Peso relativo

no efetivo total

Média Etária 

                  F                  M

Diretor geral

Dirigentes 12.1% ↗ -12.1% ↘

Médicos -29.8% ↘ 29.8% ↗

Enfermeiros

Outros profissionais de saúde

Técnicos higiéne e segurança -4.2% ↘ 12.9% ↗

Pessoal das áreas de suporte

-17.9% ↘ 56.8% ↗

DESVIO PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO SALÁRIO MÉDIO (ref.ª Agosto 2021)

Cargo/categoria
Sexo
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3.3.3. Distribuição salarial 

Em termos genéricos, verifica-se que a remuneração mensal média é superior no sexo 

feminino em cerca de 19 %. De referir que nas categorias de dirigente e quadros superiores 

só há colaboradores do sexo feminino. 

 

 

3.4. SAROS 
 

3.4.1. Efetivo – distribuição por género 

A atividade corrente da SAROS é assegurada pela própria Gerência, que é constituída por 

dois elementos, um do sexo feminino, e um outro do sexo masculino, não tendo a empresa 

outros trabalhadores ao seu serviço.  

Estes colaboradores pertencem ao quadro de pessoal de empresas do Grupo CP: um deles 

é quadro da CP e o outro é quadro da ECOSAÚDE, encontrando-se este último em regime 

de cedência à CP. 

A Gerência é nomeada pela Sócia Única da empresa (CP – Comboios de Portugal, EPE), em 

Assembleia Geral, por mandatos com a duração de três anos.  

A Média Etária é de 49 anos, nos escalões etários dos 30 aos 35 anos e dos 60-65 anos. 

3.4.2. Distribuição por cargos de chefia 

Como referido, a Gerência é constituída por um elemento do sexo feminino e outro do sexo 

masculino, o que evidencia a existência de uma política de igualdade de género para o 

exercício de direção desta entidade. 

                  F                  M

Dirigentes

Quadros técnicos superiores

Quadros técnicos intermédios -18.8% ↘ 18.8% ↗

Pessoal operativo

11.0% ↗ -11.0% ↘

DESVIO PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO SALÁRIO MÉDIO (ref.ª Agosto 2021)

Cargo/categoria
Sexo
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3.4.3. Distribuição salarial 

No que se refere às remunerações dos dois colaboradores, somente um deles é que recebe 

remuneração pelas funções exercidas de Gerente na empresa. 

O outro Gerente não aufere remuneração pelo cargo exercido na Saros, considerando que 

o mesmo é assessor do Conselho de Administração da CP, funções que mantém e pelas 

quais é remunerado.  

Em suma, na empresa não se verifica a existência de disparidades salariais em função do 

género. 

4. Diagnóstico de Autoavaliação 

Nos seus Relatórios Anuais de Sustentabilidade, a CP efetua um diagnóstico da situação 

entre mulheres e homens, com base em indicadores para a igualdade. Estes relatórios 

encontram-se na internet em: 

https://www.cp.pt/institucional/pt/gestao-sustentavel/relatorios-sustentabilidade 

Da autoavaliação efetuada através do questionário disponibilizado pela Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) no seu sítio na Internet, constante do Guião para 

a Implementação de Planos de Igualdade em Empresas - “Auto-Diagnóstico” -, verifica-se 

que as empresas do Grupo CP têm boas práticas na aplicação dos princípios de não 

discriminação entre mulheres e homens e da igualdade de género (documento preenchido 

em Anexo), das quais se realçam as seguintes: 

 Admissão de pessoal 

Os processos para admissão/seleção/recrutamento de pessoal pautam-se pelo princípio da 

igualdade de género, não existindo discriminação de género ou qualquer outra nos 

referidos processos, de acordo com os normativos legais em vigor. De acordo com o artigo 

n.º 32º, do Código do Trabalho, a Empresa elabora os registos dos processos de 

recrutamento. 

 Formação (inicial e contínua) 

Na elaboração dos seus planos de formação, o Grupo CP tem apenas em conta as 

necessidades de formação identificadas, tendo como fim adquirir/manter as competências 

necessárias ao desenvolvimento/manutenção das qualificações do seu pessoal, sejam 

https://www.cp.pt/institucional/pt/gestao-sustentavel/relatorios-sustentabilidade
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mulheres ou homens, por acreditar, que com a melhoria das suas qualificações, prestará 

um melhor serviço. 

 Respeito pela dignidade de mulheres e homens no Grupo CP 

Para além dos normativos legais a que se encontram obrigadas, procedeu-se à revisão do 

Código de Ética do Grupo CP em outubro de 2019, encontrando-se expressamente 

garantido o respeito pela dignidade de mulheres e homens nas Empresas do Grupo, bem 

como a igualdade de tratamento, de oportunidades e a não discriminação, estando 

disponibilizado nos respetivos sítios institucionais da Internet e Intranet de cada uma das 

empresas.  

Nos Acordos de Empresa celebrados com as diversas Organizações Representativas dos 

Trabalhadores existe uma cláusula de proteção às vítimas de violência doméstica. 

Está ainda afixado nos locais de trabalho, de acordo com o n.º 4, do artigo 24º, do Código 

do Trabalho, informação relativa aos direitos e deveres do trabalhador em matéria de 

igualdade e não discriminação e também de parentalidade. 

 Política salarial 

É assegurado pelas Empresas do Grupo o cumprimento do princípio da igualdade salarial 

entre mulheres e homens, o qual se encontra espelhado nos Acordos de Empresa e de 

Regulamentos de Carreiras celebrados com as diversas Organizações Representativas dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras. 

 Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 

A conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal encontra-se prevista no Código 

de Ética do Grupo CP, tendo as Empresas aprovado um procedimento para concessão de 

horários de trabalho flexível ou parcial, tendo em vista responder às necessidades de 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal dos seus trabalhadores e 

trabalhadoras. 

 Benefícios atribuídos a trabalhadoras / trabalhadores e familiares 

Neste âmbito, as Empresas disponibilizam diversos benefícios às trabalhadoras e aos 

trabalhadores, bem como aos seus familiares, destacando-se os seguintes: 

 Concessões de viagem nacional e internacional às trabalhadoras e aos trabalhadores e 

seus familiares; 
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 Seguro de saúde gratuito para as trabalhadoras e trabalhadores e acesso a vantagens 

em adesão ao seguro de grupo para os seus familiares; 

 Subsídio pré-escolar para trabalhadores cujos filhos tenham idades compreendidas, 

entre a data em que termina a licença de maternidade e a entrada no 1º ano do ensino 

básico e que, comprovadamente, frequentem creches e jardins de infância; 

 Seguro de acidentes pessoais que cobre os riscos por morte e invalidez permanente, 

em consequência de acidentes ocorridos durante a atividade profissional e/ou 

extraprofissional das trabalhadoras e trabalhadores (para os riscos morte e de invalidez 

- 25.000 €, para o de despesas de funeral - 5.000 € e o de morte simultânea de pessoa 

segura e cônjuge - 15.000 €); 

 Centro de férias para filhos de trabalhadoras e trabalhadores, com idades até aos 15 

anos, contra pagamento de valor simbólico; 

 Acordos com farmácias, bancos, ginásios, óticas, seguradoras, serviços de fisioterapia, 

serviços de apoio domiciliário, etc., com vantagens para as trabalhadoras e 

trabalhadores.  

 

5. Plano de Ação 

Não obstante a CP ter vindo a realizar um amplo trabalho, nomeadamente ao longo das 

duas últimas décadas, visando reduzir o desequilíbrio de género do seu efetivo,  

particularmente no sentido de “alargar” a realização de um conjunto de atividades 

historicamente associadas ao sexo masculino (condução e acompanhamento de comboios 

e manutenção de material circulante) também ao sexo feminino, constata-se que esta 

relação entre géneros ainda é bastante desequilibrada, contrariamente ao verificado nas 

funções administrativas e de chefia, bem como nas restantes empresas do Grupo. 

Nesse âmbito, releva-se, entre outras medidas, o já longo trabalho de requalificação das 

instalações de apoio ao pessoal circulante, que tem vindo a ser efetuado em todo o 

território, no sentido de acomodar corretamente ambos os sexos em instalações dedicadas. 

5.1. Principais atividades realizadas em 2021 

No decurso de 2021, considera-se importante realçar as seguintes atividades, que 

contribuíram fortemente para o correto aprofundamento da igualdade de género no Grupo 

CP: 
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A1 - Através de ação de diagnóstico - “Gap Analysis” -, apoiada por consultoria externa, 

foram realizados trabalhos objetivando determinar a “distância” a que se encontra a CP 

para a satisfação dos requisitos de Responsabilidade Social em conformidade com a norma 

portuguesa NP 4469, enquadrada pela ISO 26000; 

(setembro 2021) 

A2 - Criação de uma nova sala social na Azambuja, tendo a intervenção sido articulada 

entre a Operações e Comercial e o Património e Obras, visando a obtenção de um espaço 

cómodo e funcional para uso das tripulações, em momentos de repouso e tomada de 

refeições entre serviços comerciais. 

Esta obra de remodelação, integrou aspetos a considerar nos espaços dedicados à copa 

para tomada de refeições, sala de estar e casas de banho dedicadas por sexo, com recurso 

a materiais com bom comportamento térmico e em prol da eficiência energética, 

recuperando e convertendo áreas que se encontravam devolutas no edifício IP da Estação;  

(outubro 2021) 

A3 - Subordinado ao tema “Mulheres na Ferrovia”, com o objetivo de conhecer de perto a 

realidade de quem trabalha num mundo até há bem pouco tempo quase inteiramente 

masculino, a Área de Comunicação Interna das Relações Internacionais, Institucionais e 

Segurança convidou cinco trabalhadoras de diversas áreas da Empresa a dar o seu 

testemunho pessoal (tração, revisão, manutenção, comercial e órgãos centrais / segurança 

ferroviária). 

Esta “conversa” realizada através da plataforma Teams e moderada pela Comunicação 

Interna, foi aberta a todos os colaboradores da CP, decorreu no dia 7 de outubro, pelas 

11h00’ e teve a participação de cerca de uma centena de colaboradores, tendo ficado 

disponível, posteriormente, na intranet da empresa; 

A4 - Em parceria com Secretaria do Estado para a Cidadania e Igualdade, no âmbito da 

campanha de prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, 

assinada no dia 25 de novembro, foram colocados oitenta cartazes no interior dos comboios 

urbanos e do serviço Regional. 

5.2.  Plano de atividades para 2022 

A1 - Proceder à análise e avaliação do Autodiagnóstico inscrito no “Guião para a 

Implementação de Planos de Igualdade nas Empresas” da Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (documento preenchido em Anexo), e que se considera refletir a 
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situação presente, procurando aprofundar e identificar ações visando a aplicação do 

mesmo; 

A2 - Implementar / Desenvolver o Sistema de Responsabilidade Social da CP, adotando 

como diretriz o resultado do diagnóstico - “Gap Analysis” - realizado; 

A3 - Divulgar na Intranet (O Nosso Espaço) informação relativa aos direitos e deveres dos 

trabalhadores em geral, em matéria de igualdade e não discriminação em função do sexo, 

maternidade, paternidade e parentalidade; 

A4 - Realização das ações que vierem a ser definidas para 2022, no âmbito da parceria 

com Secretaria do Estado para a Cidadania e Igualdade. 

 

6. Acompanhamento e avaliação da execução do Plano 

O acompanhamento e avaliação da execução do Plano para a Igualdade de Género da CP 

é entendido de forma metodológica e sistemática, alinhado com o Sistema de Gestão da 

Qualidade, no sentido de monitorizar a eficácia das ações e o cumprimento dos objetivos, 

identificando potenciais melhorias e novas medidas a implementar. 

A Área de Pessoal, enquanto órgão responsável pela gestão dos recursos humanos da CP, 

na prossecução do princípio expresso de “cuidar do crescimento das pessoas, tornando-as 

numa força motriz para o desenvolvimento da CP”, em colaboração com a Área de 

Responsabilidade Social, tem a responsabilidade de promover, acompanhar e avaliar a 

implementação do presente Plano e compromete-se a revê-lo e/ou atualizá-lo, sempre que 

entender necessário, com a aprovação do Conselho de Administração. 

O reporte das atividades realizadas e identificadas no Plano é efetuado anualmente, como 

previsto no capítulo 5 deste documento, bem como as ações a desenvolver no ano 

subsequente.  
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Anexo - “Auto-Diagnóstico” CP, 2021 
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