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“Um mundo de igualdade não é feito 

de pessoas iguais, 

mas de pessoas com direitos iguais 

para serem diferentes.” 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA  

 

As Pessoas são um pilar fundamental do foco da Glintt, não só 

internamente, onde nos comprometemos a criar um ambiente 

de valorização e desenvolvimento profissional, incentivando as 

nossas equipas a traduzir as suas competências, criatividade e 

experiência na criação de valor; como externamente, uma vez 

que nos propomos a contribuir com inovação tecnológica para 

a melhoria dos níveis de saúde e bem-estar na sociedade global 

em que vivemos. 

Procuramos, continuamente, promover a igualdade de género, eliminar todas as forma de 

discriminação, evitando o assédio, e melhorar as condições de trabalho, permitindo a conciliação 

da vida profissional com a pessoal. 

Este ano a Glintt juntou-se ao grupo das empresas participantes do Global Compact Network 

Portugal (GCNP), acreditamos que com esta aliança conseguiremos impulsionar ainda mais estas 

temáticas. 

Reforçámos os nossos quadros corporativos com a contratação de uma Diretora de Recursos 

Humanos que irá abraçar e rever toda a estratégia dedicada às nossas pessoas. 

Mantivemos as sessões Glintt Women Tech Talks com vista a promover momentos de 

networking, dar a conhecer as suas histórias inspiradoras e perspetivas diferentes sobre a 

liderança no feminino por parte de convidadas com carreiras profissionais de relevância na 

tecnologia e no contexto da saúde. 

Em 2023 contamos publicar o nosso primeiro relatório de sustentabilidade que virá materializar 

muitas das ações que já têm sido desencadeadas e assumir publicamente os nossos 

compromissos rumo à sustentabilidade.  

Com a igualdade faremos a diferença! 

 

Luís Cocco  

Presidente da Comissão Executiva 
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1. ENQUADRAMENTO 

Com o objetivo de assegurar uma representação equilibrada nos órgãos de administração e de 

fiscalização das entidades cotadas em bolsa e de promover uma efetiva igualdade de tratamento 

e de oportunidades entre mulheres e homens, foi publicada, no dia 1 de agosto de 2017, a Lei n.º 

62/2017. 

Este diploma determina que as empresas devem elaborar planos anuais 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.  

Considerando a importância do contributo de todas as organizações rumo a uma sociedade 

democrática e inclusiva, a GLINTT GIT SA – GLINTT Global Intelligent Technologies, SA (doravante 

designada apenas por GLINTT) incorpora os princípios da diversidade e igualdade de género no 

seu dia a dia. 

Assim, e em cumprimento do determinado pelo Despacho Normativo n.º 18/2019 de 21 de junho, 

especialmente no seu artigo 4.º, bem assim do Guião para a elaboração do Plano de igualdade 

publicado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego (CITE), a GLINTT reviu o seu 

Plano de Igualdade, para os anos de 2022/2023.    

O presente plano abrange todas as sociedades integralmente detidas, direta ou indiretamente 

pela GLINTT GIT SA e apresenta de forma global a sua estratégia, diagnóstico e ações 

implementadas e/ou em curso. 
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2. ESTRATÉGIA GLINTT 

A GLINTT – Global Intelligent Technologies SA é uma multinacional de tecnologia e consultoria, 

cotada na Euronext. Contamos com mais de 1100 pessoas (colaboradores e colaboradoras, 

doravante designadas por Glintters), que operam a partir das seguintes geografias: Lisboa, Porto, 

Coimbra, Bragança, Açores, Madrid, Barcelona, Valência, San Sebastián, Dénia e Huelva.  

Com mais de 20 anos de experiência, somos uma empresa de referência na Península Ibérica em 

consultoria e serviços tecnológicos. A nossa missão é liderar a transformação digital, com o foco 

nas pessoas e no bem-estar da sociedade global. Acreditamos que é através  

da inovação tecnológica que continuaremos a transformar as organizações e a ajudá-las no 

cumprimento dos seus objetivos de negócio, como também a melhorar a vida das pessoas.  

Somos líderes ibéricos no mercado da Saúde. Conseguimos oferecer aos nossos clientes um 

conjunto diversificado de soluções para Hospitais, Clínicas e Farmácias. Mais de 430 Hospitais, 

600 Clínicas e 14 000 Farmácias em Portugal e Espanha sabem que podem contar com as nossas 

soluções. 

O segmento de Farmácia Comunitária também conta connosco para a entrega de uma oferta 

completa de serviços, que engloba Software, Consultoria, Conceção e Projeção de Espaço de 

Lojas, Automação, Infraestruturas e Consumíveis. Orgulhamo-nos de construir o Futuro das 

Farmácias numa parceria próxima e com uma visão 360º. 

Outro dos nossos pilares é a Consultoria Tecnológica onde, através da nossa marca Nexllence, 

promovemos a adoção e o desenvolvimento de soluções baseadas em tecnologias e 

infraestruturas emergentes, para organizações de média e grande dimensão e em vários setores 

de atividade. 

Mas não são apenas os mercados de Healthcare e Farmácia que contam com a Glintt. A 

tecnológica colabora com algumas das maiores e mais competitivas entidades públicas e 

privadas, presentes em vários países da Europa, na área dos Serviços Financeiros, 

Telecomunicações e Administração Pública, nas quais executa projetos transformacionais de 

elevada complexidade e serviços de gestão aplicacional e de infraestruturas. 

A equipa da Glintt é uma combinação de fortes competências em Saúde com formação em 

Farmácia, Enfermagem, Biomédica, Tecnologia e Sistemas de Informação, Matemática e Gestão, 

garantindo aos clientes e parceiros de negócio o know-how necessário para responder aos seus 

desafios. A empresa acredita ainda que a ligação dos canais físicos e digitais, através de uma 

experiência de utilização transparente e sem barreiras, é uma das chaves na retenção e captura 

de novos clientes. 
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Em resultado do compromisso com a excelência e o elevado investimento em I&D, promovido 

não só por iniciativas autónomas, como em parceria com universidades e consórcios 

internacionais, a Glintt orgulha-se de deter um notável portfólio de propriedade intelectual, 

reconhecido pelo Sistema Científico e Tecnológico Português e certificado por várias entidades 

nacionais e estrangeiras. 

 

ESTRUTURA EMPRESARIAL DO GRUPO GLINTT  

Atualmente, o Universo GLINTT conta com mais de 20 empresas (detidas pela holding Global 

Intelligent Technologies SA), localizadas em diferentes Países.  

 

 

 

MISSÃO, VISÃO E VALORES DO GRUPO GLINTT 

Contribuir com inovação tecnológica para a melhoria dos níveis de saúde e bem-estar na 

sociedade global em que vivemos. Liderar o mercado de serviços profissionais e tecnológicos para 

os agentes que constituem o sistema alargado da saúde, respondendo aos seus desafios com 

inovação e com as melhores práticas das diversas indústrias. 
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FOCO 

Em 2022 mantemos o foco nos seguintes vetores: 

▪ Pessoas 

▪ Clientes 

▪ Inovação 

▪ Crescimento 

 

No que respeita às Pessoas, destacamos alguns dos principais projetos desenvolvidos: 

 

• ACADEMIA GLINTT  

 

Em 2022 a Academia Glintt regressou para uma nova edição! 

Desde 2016, a Academia Glintt já integrou mais de 300 jovens de várias áreas de formação. Ao 

longo de 12 meses, cada trainee tem formação direcionada à função e planos de 

desenvolvimento individuais. Numa fase inicial são envolvidos na cultura, equipas e processos da 

organização, passando depois por uma das três áreas: Nexllence, Healthcare e Pharma.  
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• REAL SUMMER TRAINEES 

O projeto “Real Summer Trainees” é o programa de Estágios de Verão da GLINTT e foi criado com 

o objetivo de proporcionar uma primeira experiência de trabalho aos jovens estudantes e 

finalistas universitários. 

 

• PROGRAMA DE EMBAIXADORES 

 

Um programa direcionado a estudantes de licenciatura ou mestrado nas áreas de IT 

e Saúde, que tem como objetivo criar uma maior popularidade da Glintt e da marca Nexllence 

nas universidades, de forma a atrair potenciais jovens talentos. Entre muitos outros desafios, a 

missão de um Embaixador é: 

> Ser o nosso elo de ligação com o meio académico; 

> Transmitir os nossos valores e cultura; 

> Ajudar a divulgar as nossas iniciativas. 
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• ACADEMIA DE LIDERANÇA 

Projeto de formação e desenvolvimento de líderes, que passa pela criação e promoção de um 

programa destinado aos Glintters com funções de chefia, e cujo objetivo é dotá-los de 

ferramentas para liderarem as suas equipas. 

 

• PLANO DE FORMAÇÃO COMUM 

O desenvolvimento contínuo de competências é um pilar estratégicos na gestão de recursos 

humanos. A política da GLINTT nesta área assenta em promover a formação e o desenvolvimento 

de todos, com base numa cultura de evolução e crescimento sustentado a nível profissional e 

pessoal. Apostar nas competências técnicas, nas comportamentais, na formação de líderes e 

gestores ou na capacitação tecnológica das equipas, são apenas alguns exemplos que 

caracterizam a cultura de desenvolvimento de competências da GLINTT. 

 

• GLINTT WOMEN TECH TALKS 

As GWTT surgem da vontade de dar a conhecer histórias e 

experiências inspiradoras e de sucesso, em contexto corporativo, 

proporcionando momentos de networking e de maior 

descontração entre os colaboradores e colaboradoras. Estes 

eventos tiveram início em março de 2020 e ocorrem 

trimestralmente desde então. 

Acreditamos que, também esta iniciativa contribui para a promoção diária da igualdade de 

oportunidades, progressão e conciliação com a vida pessoal de todos o nosso Universo.  

 

• À CONVERSA COM OS RH 

Com o objetivo de mantermos a proximidade com os nossos Glintters, 

preparámos sessões individuais com os RH em que podem falar 

connosco sobre tudo. Estamos disponíveis para ajudar em todas as 

questões, preocupações e sugestões. 

 

• CONTRATAÇÃO DE DIRETORA RH 

 

Inês Pina Pereira é a nova diretora de recursos humanos da Glintt 

(desde junho 2022). Este cargo não existia na empresa desde 2018, 

mas os “ambiciosos objetivos de crescimento” e os desafios que 

este “futuro do trabalho” reservam, reforçaram a necessidade de 

contratar uma head of people. 
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• COMPROMISSO DA GLINTT COM OS OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS 

No âmbito da nossa estratégia de sustentabilidade, a Glintt tornou-se, em 

março 2022, empresa participante do Global Compact Network Portugal 

(GCNP), rede de organizações que, em Portugal que representa o United 

Nations Global Compact (UN Global Compact), nas diversas iniciativas de 

sustentabilidade das Nações Unidas.  

A GCNP é composta por organizações nacionais e internacionais, com atuação em Portugal, e visa 

a aplicação dos 10 Princípios do UN Global Compact e dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da ONU, divulgando-os junto das partes interessadas e da sociedade 

em geral, partilhando experiências entre os participantes, a nível mundial. 

É nossa convicção que estes objetivos só poderão ser alcançados com um envolvimento real das 

organizações participantes ao mais alto nível. Assim, estaremos a fazer a diferença, contribuindo 

para a proteção dos direitos humanos e laborais numa sociedade mais justa, para a defesa do 

meio ambiente, para um contexto de negócios mais transparente, e para uma maior 

competitividade suportada por bons valores. 
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3. DIAGNÓSTICO  

Para a realização do diagnóstico na GLINTT foram considerados os seguintes contributos: 

• Guião para elaboração dos planos de igualdade anuais, disponibilizado pela CITE (matriz 

de autodiagnóstico em matéria de igualdade de género em anexo); 

• Dados resultantes da avaliação de clima organizacional; 

•  Gestão de Recursos Humanos; 

• Monitorização dos indicadores de referência no âmbito; 

• Recomendações decorrentes da análise da CITE ao plano publicado em 2021. 

A elaboração do presente Plano assentou num conjunto de diferentes iniciativas por meio de uma 

equipa multidisciplinar (integrada por elementos de vários níveis de responsabilidade e de 

distintos departamentos) e considerou os objetivos já em vigor na GLINTT, desde já vários anos, 

e que por isso já integram naturalmente a nossa cultura diária e de melhoria contínua. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO GLINTT 

Sabemos que o capital humano é uma das peças fundamentais para o sucesso das organizações. 

E é por isso que alicerçamos a nossa atividade numa cultura empresarial onde cada Glintter 

funciona como um empresário(a), que absorve a missão e os objetivos confiados e colabora 

diretamente com uma equipa de Técnicos(as) e Consultores(as), dedicados(as) ao sucesso dos 

projetos que desenvolve. 

Atualmente contamos com cerca de 1 100 Glintters com uma estratégia de expansão bem 

definida no Mercado Internacional. 

Não são reconhecidos comportamentos discriminatórios na nossa organização, em especial, com 

base na raça, etnia, género, idade, incapacidade física, orientação sexual, opiniões políticas ou 

convicções religiosas. É compromisso de todos os colaboradores e colaboradoras: 

▪ Respeitar a dignidade e a diversidade da pessoa; 

▪ Não pactuar com quaisquer comportamentos de assédio ou discriminatórios, em 

particular, no momento de entrevista e recrutamento, no acesso à formação, na 

progressão ou na avaliação e aquando da cessação do vínculo laboral. 

▪ Tratar cada individuo com justiça e igualdade de oportunidades, com preocupação em 

fomentar o seu desenvolvimento profissional e pessoal, com incentivo à participação 

ativa e participação em programas de formação. 

▪ Adotar métodos de avaliação justos, claros e rigorosos que deverão ser previamente 

divulgados aos seus destinatários. 
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MODELO DE CARREIRAS: 

O Modelo de Carreiras da GLINTT consiste em 12 Job Grades (A1 a F2), 3 percursos de carreiras 

(Gestão, Técnica e operacional/Suporte) e 19 designações funcionais: 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS JOB GRADES (F2-A1): 
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CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DA DIVERSIDADE DE GÉNERO DO UNIVERSO GLINTT: 

 

A distribuição entre género é sensivelmente idêntica desde 2019: 

 

 

Na atual distribuição de género por grupo etário observa-se maior equilíbrio nos grupos etários 

mais jovens, o que reflete a boa implementação das práticas resultantes do presente plano ao 

nível do recrutamento. 
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Atual distribuição de género por antiguidade 

 

Distribuição de género por nível de habilitação 

 

Evolução da progressão de carreira por género 

 

(*) Os níveis de carreira apresentados (F2-A1) encontram-se descritos no modelo de carreiras descrito na página 14. 
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A natureza tradicionalmente masculina na área tecnológica continua a ser o fator predominante 

nos colaboradores de maior senioridade, contudo ao analisarmos a distribuição de género nas 

admissões do último ano, o resultado já evidência uma tendência bastante mais equilibrada.  

 

Acreditamos que o nosso sucesso se deve ao trabalho de uma equipa competente e dedicada, 

sendo inquestionável que, para a GLINTT, ter talento não tem género. 
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5. CONTEXTO ATUAL 

Resumo do Diagnóstico com Análise Swot definindo Prioridades: 

 

 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
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Forças 

• Forte compromisso e orientação da Gestão de Topo para 

o tema da igualdade de género 

• Comité GLINTT Tech Women como impulsionador do 

Universo feminino na área das tecnologias 

• GLINTT Tech Women Talks como ações de sensibilização 

junto das pessoas 

• Estudo de Clima Organizacional apresenta como ponto 

forte o ambiente de trabalho  

• Código de ética e conduta profissional é apresentado a 

todos os colaboradores nas sessões de Acolhimento 

transmitindo os valores fundamentais sobre as temáticas: 

conflito de interesses, confidencialidade, segurança, 

corrupção, suborno, donativos, ambiente no trabalho, 

assédio, igualdade de tratamento e não discriminação  

• Comunicação clara e não discriminatória disponível em 

toda a organização 

• Maturidade do Processo de Gestão de Risco 

Organizacional e de Negócio 

• Contratação/ novo posto de Head of People 

 

 

Fraquezas 

• Natureza tradicionalmente masculina nas áreas técnicas 

• Rotação de recursos nas áreas de IT 

 

C
O
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X
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Oportunidades 

• Programa de Mobilidade e Trabalho remoto 

• Mentoria e networking  

• Aumento do número de estudantes universitários do 

género feminino em cursos tecnológicos 

• Rotatividade dos recursos técnicos pode incrementar o 

Universo do género feminino 

• Revisão da estratégia de gestão de RH 

• Implementação de canal de denúncias em conformidade 

com a Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro 

 

 

Ameaças 

• Pressão do mercado na contratação dos escassos recursos 

do género feminino das áreas tecnológicas 

• Avanços na temática da igualdade de género ainda são 

frágeis 
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6. PLANO DE AÇÃO 

O seguinte Plano de Ação surge na sequência do plano anterior 2020/2021, com aplicação à totalidade das empresas do Grupo GLINTT.  

Dimensão: ESTRATÉGIA MISSÃO E VALORES DA EMPRESA 

OBJETIVO MEDIDA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
UNIDADES 

ENVOLVIDAS 
ORÇAMENTO INDICADORES METAS 

ESTADO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

Reforçar  
o compromisso  

com a  
promoção da  

igualdade  
entre mulheres  

e homens 

Inscrição do compromisso com a 
promoção da igualdade entre 

mulheres e homens na Política de 
Gestão Glintt 

Administração 
Desenvolvimento 

Organizacional 

Não envolve 
custos 

específicos 

A Política de Gestão tem inscrito  
o compromisso com a promoção da  
igualdade entre mulheres e homens, 

no ano de referência 

A Política de Gestão tem  
inscrito, até ao final de setembro 

2022, o compromisso com a 
promoção da igualdade entre 

mulheres e homens 

Em implementação 

Inscrição expressa do compromisso 
com a promoção da igualdade  
entre mulheres e homens nos 

documentos estratégicos (ex.: código 
de ética e conduta; Política Glintt 
Responsável) da igualdade entre 

mulheres e  
homens enquanto valor da empresa 

Administração 
Desenvolvimento 

Organizacional 

Não envolve 
custos 

específicos 

Documentos estratégicos terem 
inscrito o compromisso com a 
promoção da igualdade entre 

mulheres e homens, no ano de 
referência 

Os documentos estratégicos têm  
inscrito, até ao final do ano de 

referência 2022, a igualdade entre  
mulheres e homens enquanto 

valor da empresa 

Em implementação 

Assegurar a 
implementação do 

Plano para a 
Igualdade, a sua 
monitorização, 

acompanhamento 
e sustentabilidade 

Definição de objetivos estratégicos 
mensuráveis para a promoção da 

igualdade entre mulheres e homens 

Recursos 
Humanos 

Responsáveis das 
Unidades 

Não envolve 
custos 

específicos 

Objetivos estratégicos mensuráveis 
para a promoção da igualdade entre 

mulheres e homens, no ano de 
referência 

Objetivos estratégicos  
mensuráveis definidos para a  
promoção da igualdade entre  
mulheres e homens, no ano  

de referência 

Implementado 
Indicadores de performance 

individuais 

Manter o Comité (Task Force interna)  
para a Igualdade entre mulheres e 

homens e formalização das  
respetivas competências 

Administração 

Desenvolvimento 
Organizacional; 

Recursos 
humanos; 
Financeira 

Não envolve 
custos 

específicos 

Dar continuidade ao Comité para a 
Igualdade  

Comité/Task Force implementado 
e realização das sessões:  Glintt 

Women Talks 
Implementado 

Afetação de verbas para medidas e 
ações no âmbito da igualdade entre 

mulheres e homens 
Administração 

Desenvolvimento 
Organizacional 

Sem orçamento 
específico 
alocado 

Verbas afetas a medidas e ações no  
âmbito das ações Glintt Solidária 

Verbas afetas a medidas e ações  
no âmbito da igualdade entre  

mulheres e homens 
Implementado 
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Dar a  
conhecer o  

Plano para a  
Igualdade e a  

sua importância 
estratégica para a  

empresa 
 

Envolver todas  
as 

trabalhadoras  
e todos os  

trabalhadores  
na implementação 

do Plano 
para a Igualdade 

Divulgação do Plano para a Igualdade, 
das respetivas medidas e dos 

objetivos, através de sessões de 
sensibilização, de divulgação  

na intranet, por correio eletrónico, e 
com afixação em locais internos de  

reconhecida visibilidade 

Recursos 
Humanos 

MKT 
Responsáveis das 

Unidades 

Não envolve 
custos 

específicos 

Dar a conhecer o Plano para a 
Igualdade, das respetivas medidas e 
dos objetivos, através das sessões de 

acolhimento 

Nº de formandos = Nº de 
admissões, no ano de referência 

 
Cumprimento do Plano de 

Comunicação 

Em implementação 

Criação de mecanismos internos que 
incentivem a apresentação de 

sugestões, por parte dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, no 
domínio da seleção e recrutamento, 

da conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal, da 

proteção na parentalidade, da 
avaliação de desempenho, da política 
de progressão e desenvolvimento de 

carreiras e da política salarial 

Recursos 
Humanos 

MKT 
Responsáveis das 

Unidades 

Não envolve 
custos 

específicos 

Avaliar a perceção das trabalhadoras 
e trabalhadores quanto à igualdade 

de género na GLINTT 

Resultados obtidos no inquérito 
Taxa de execução do Plano de 

ações de melhoria 
Em implementação 

Assegurar os procedimentos formais  
para apresentação de queixa em casos 
de discriminação em função do sexo, 

da parentalidade e da conciliação 
entre a vida profissional, familiar e 

pessoal 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Não envolve 
custos 

específicos 
Registos  0% de queixas Em implementação 

Dimensão: IGUALDADE NO ACESSO A EMPREGO 

OBJETIVO MEDIDA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
UNIDADES 

ENVOLVIDAS 
ORÇAMENTO INDICADORES METAS 

ESTADO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

Contribuir para  
um processo de  

seleção e  
recrutamento  

justo e objetivo  
para mulheres  

e homens 

Incrementar o universo sub-
representado nos quadros da Glintt 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Orçamento das 
ações de 

recrutamento 

Percentagem de homens e de  
mulheres candidatos/as a  

emprego no ano  

40% de representação mínima de 
cada um dos sexos nas admissões 

Em implementação 

Dar a conhecer a realidade da GLINTT 
junto dos jovens, incentivando o 

universo sub-representado  

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Não envolve 
custos 

específicos 

Nº de presenças nas feiras de 
emprego, no ano de referência 

Concretização do plano anual Em implementação 
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Dimensão:  CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A VIDA FAMILIAR E PESSOAL 

OBJETIVO MEDIDA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
UNIDADES 

ENVOLVIDAS 
ORÇAMENTO INDICADORES METAS 

ESTADO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

Promover a  
conciliação da  

vida profissional  
com a vida  
familiar e  

pessoal dos  
trabalhadores e  

das trabalhadoras 

Realizar ações de sensibilização sobre 
equilíbrio trabalho / vida pessoal / vida 

familiar e fornecer as ferramentas 
necessárias para uma maior eficácia 

nesta relação 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Orçamento 
alocado a 

formações do 
tronco comum 

Nº de sessões realizadas face ao 
objetivo 

Consciencialização ao tema Em implementação 

Promover benefícios a 
trabalhadores/as e/ou aos seus 

familiares diretos 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Não envolve 
custos 

específicos 

Oferecer dias extras de 
descanso (ex: aniversário, 

Carnaval, Natal, Ano Novo) 

Promover benefícios, conciliação e 
incrementar a qualidade de vida 

Implementado 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Não envolve 
custos 

específicos 
Sensibilização ao direito a “desligar” Implementado 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Orçamento 
alocado às 

iniciativas RH 
Atribuição do Kit bébé  A implementar 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Orçamento 
alocado às 

iniciativas RH 
Atribuição dos cheques infância Implementado 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Orçamento 
alocado às 

iniciativas RH 

Atribuição de vales de apoio 
ao ensino (compra de livros 

escolares) e de material de escritório 
Implementado 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Orçamento 
alocado às 

iniciativas RH 

Promover o Programa de Apoio ao 
Colaborador 

Implementado 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Orçamento 
alocado às 

iniciativas RH 

Promover ações no âmbito da saúde 
e bem-estar: caminhadas, pausa 

ativa, nutrição e mindfulness 
Implementado 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Orçamento 
alocado às 

iniciativas RH 

Reforçar a política de protocolos com 
entidades externas que permitam a 

facilidade de acesso a serviços 
relevantes, facilitando a gestão 

familiar 

Implementado 
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Dimensão:  CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A VIDA FAMILIAR E PESSOAL 

OBJETIVO MEDIDA 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
UNIDADES 

ENVOLVIDAS 
ORÇAMENTO INDICADORES METAS 

ESTADO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

Garantir que o 
regime de 

teletrabalho  
contempla as  
necessidades  
de conciliação  

entre a vida  
profissional,  

familiar e pessoal 
dos trabalhadores  

e das 
trabalhadoras,  
em particular 

dos/as que têm  
responsabilidades  

familiares 

Manter o regime de teletrabalho como  
forma de conciliação entre a vida  

profissional, familiar e pessoal 

ADM 
Recursos 
Humanos 

Todas as 
Unidades 

Não envolve  
custos  

específicos 

Rácio entre o número de  
Trabalhadores/Trabalhadoras em  

regime de teletrabalho e o 
total de trabalhadores/Trabalhadoras  

no ano de referência 

40% do horário de trabalho 
realizado em regime de 

teletrabalho 
Em implementação 
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7. ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO PLANO 

O presente Plano foi definido para o ano de 2023 e representa o compromisso da GLINTT com o 

fomento da igualdade do género no seu Grupo e, especialmente, com cada uma das medidas 

nele previstas.  

Será monitorizado, avaliado quanto à sua eficácia e revisto anualmente, através da avaliação do 

cumprimento das suas iniciativas, de forma a verificar a necessidade de introduzir novas medidas 

e/ou alterar as existentes (conforme metodologia de gestão da melhoria contínua implementado 

na Glintt – PRC-50001.01 Procedimento Ações Corretivas (preventivas) e Análise de Risco e 

Processo de Gestão de Risco Organizacional). As conclusões do processo de monitorização, 

avaliação e revisão são apresentadas à Comissão Executiva da GLINTT para aprovação e/ou 

definição de novas ações.   

Composição do Comité para a Igualdade (equipa de implementação e de monitorização deste 

Plano): 

▪ Administrador do Pelouro dos Recursos Humanos 

▪ Equipa GWTT  

▪ Direção de Recursos Humanos 

▪ Responsável pelo Desenvolvimento Organizacional 

Responsabilidades: 

▪ Assegurar a implementação do Plano 

▪ Promover o debate de tendências e práticas no âmbito da diversidade 

▪ Promover a divulgação das diversas iniciativas e medidas junto da organização 

▪ Identificar potenciais melhorias e novas medidas a implementar 

▪ Proporcionar momentos de networking entre os colaboradores e colaboradoras, dando 

a conhecer histórias inspiradoras e perspetivas diferentes sobre a liderança no feminino 

por parte de convidadas com carreiras profissionais de relevância na tecnologia e no 

contexto da saúde 

Setembro/2022 

A Administração  
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8. ANEXOS 
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