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INTRODUÇÃO 

A 1 de agosto de 2017, através da Lei n.º62/2017, foi aprovado o Regime da represen-

tação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscaliza-

ção das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. No 

seu artigo 7.º, as entidades do setor público empresarial devem, anualmente, “elaborar 

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 profis-

sional”. 

De forma a cumprir esta exigência, a Águas e Energia do Porto, EM, pretende, através 

deste documento, demonstrar o seu posicionamento atual, as suas políticas e práticas 

no âmbito da igualdade de género. 
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QUEM SOMOS? 

 

A Águas e Energia do Porto é uma Empresa Municipal cujo capital social é detido na 
sua totalidade pelo Município do Porto.  

A empresa é responsável pela gestão do ciclo urbano da água, nomeadamente o abas-
tecimento de água, a recolha e tratamento de águas residuais domésticas e a gestão da 
rede de águas pluviais, ribeiras urbanas e praias. Assumiu recentemente, desde maio 
de 2021 a gestão energética das infraestruturas municipais.  

 

Conta na sua estrutura funcional com Direções, Unidades e Áreas conforme melhor 
representado no organograma infra. 
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MISSÃO & VALORES 

 
 

   

  A NOSSA MISSÃO 

  (AS NOSSAS CONTRIBUIÇÕES QUE CARACTERIZAM A IDENTIDADE DA AEDP E QUE SÃO SENTIDO À SUA 

EXISTÊNCIA) 

 

VALORIZAR A ESTRUTURA HÍDRICA DA CIDADE, GERINDO O CICLO URBANO DA ÁGUA, 

COM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÓMICA E SOCIAL, E PRESTANDO UM SERVIÇO 

DE EXCELÊNCIA AOS CLIENTES. 

 

 

 

  OS NOSSOS VALORES 

   

EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL 

  PROCURA PERMANENTE DA EFICÁCIA (CRIAÇÃO DE VALOR E REALIZAÇÃO DA 

MISSÃO), DO DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS E DA ORGANIZAÇÃO (APROVEITANDO 

TODO O POTENCIAL EXISTENTE), E DO EMPENHO DE TODOS EM CONTRIBUIR PARA O 

PROJETO DE EMPRESA, COM ATITUDE DE SUPERAÇÃO, FOMENTADA PELA ATUAÇÃO DA 

LIDERANÇA EM TODOS OS NÍVEIS DA EMPRESA. 
 

 

INTEGRIDADE 

         ATUAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE E RETIDÃO, CUMPRINDO TO-

DAS AS CONDUTAS PRÓPRIAS DA EMPRESA (FORMAIS OU INFORMAIS), GERANDO CONFI-

ANÇA E SEGURANÇA EM TODOS OS STAKEHOLDERS. 
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MELHORIA CONTÍNUA 

       INCORPORAÇÃO DE MUDANÇAS SISTEMÁTICAS, E DE ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS, 
COM ESPÍRITO DE INOVAÇÃO, QUE PERMITAM ENCONTRAR SOLUÇÕES COMPETITIVAS E 

AUMENTAR A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE DO SERVIÇO. 

 

COOPERAÇÃO 

       ATUAÇÃO ORIENTADA PARA OS RESULTADOS DE EQUIPA, DEMONSTRANDO ATITUDE 

DE ENTREAJUDA, VISANDO A REALIZAÇÃO DA MISSÃO DA EMPRESA E O CUMPRIMENTO 

DOS SEUS OBJETIVOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS NOSSAS PESSOAS (DADOS REPORTADOS A 31.07.2021) 

 

1. Género: 
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2. Média de Idade: 

 

 

 

 

3. Tipologia de Grupo Funcional (Carreira): 
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4. Constituição do Conselho de Administração: 
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5. Média da Remuneração Base: 

 

 

 

 

6. Tipologias de Horário: 
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CÓDIGO DE CONDUTA 

 

O Código de Conduta da Águas e Energia do Porto, EM e das suas pessoas, mais do 
que uma Lei ou Regulamento, é o alicerce que sustenta o seu crescimento e o seu forta-
lecimento.    

Inspirado nos princípios de gestão e alinhado com os valores do Município do Porto, o 
Código de Conduta da Águas e Energia do Porto, EM, plasma as regras que devem 
nortear as relações da empresa com os seus colaboradores, com os seus clientes, for-
necedores, prestadores de serviços e com a comunidade em geral, nas suas atividades 
comerciais, institucionais e sociais. 

Este Código de Conduta é um documento que espelha os valores e princípios que 
constituem símbolos de identidade da Águas e Energia do Porto, EM., e é composto 
por um conjunto de diretrizes de conduta moral e ética, pelo qual se devem pautar as 
suas ações e decisões, sempre defendendo o compromisso de uma postura responsá-
vel e transparente. 
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PLANO DE IGUALDADE 

 

Infra apresentamos o nosso PLANO DE IGUALDADE que assenta nos seguintes pa-
râmetros: 

 

1. Dimensão – Define a área de atuação em que as questões de igualdade são 
pertinentes, a saber: 

o Recrutamento e Seleção; 

o Formação e desenvolvimento; 

o Proteção da Maternidade e Paternidade e Assistência à Família; 

o Diálogo social e participação de colaboradores; 

o Respeito pela dignidade de mulheres e homens; 

o Remuneração e gestão das carreiras; 

o Conciliação com a vida familiar e Benefícios diretos a colaboradores 
e/ou seus familiares; 

o Informação, comunicação e Imagem. 

 

2. Medidas em Vigor – Define o enquadramento de cada dimensão nos proce-
dimentos em vigor na empresa; 

 

3. Medidas a Implementar – Define o conjunto de medidas que estão já em im-
plementação e/ou outras que deverão ser implementadas até o final do ano de 
2021 
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Dimensão Medidas em vigor Medida a implementar e/ou já implementadas 

Recrutamento 
e Seleção 

(R&S) 

Os procedimentos associados ao R&S na Águas e Energia do 
Porto assentam nos princípios da igualdade e não discrimi-
nação em função do género, proibindo a discriminação de 
tratamento dos candidatos a emprego e estágios.  

Os processos de R&S são divulgados em diferentes meios de 
comunicação, de modo a poder abranger a maior diversida-
de de potenciais candidatos, sendo identificada a aceitação 
de candidaturas de ambos os géneros (M/F). 

A pré-seleção curricular baseia-se no perfil pretendido, in-
dependentemente da ascendência, idade, sexo, orientação 
sexual, estado civil, nacionalidade, origem ética ou raça, 
religião, convicções políticas ou ideológicas, filiação sindical 
entre outras vaiáveis dos candidatos. 

A Águas e Energia do Porto integra nos seus quadros colabo-
radores com incapacidades e ajustando as condições de 
trabalho às condições físicas e psíquicas dos seus colabora-
dores. 

Sempre que possível, incluir nos processos de R&S, em cada 3 candidaturas 
apresentadas, pelo menos 1 do género sub-representado.  

Utilização na divulgação de concursos internos/externos linguagem inclusiva, 
com a indicação de aceitação de candidaturas de ambos os géneros. 

Rever o atual Manual de Acolhimento e Integração de novos(as) colaboradores 
(as) e nele incluir um capítulo destinado à temática da igualdade de género e 
não discriminação. 

Divulgar os processos de R&S em associações de deficiência. 

Sempre que possível, garantir a equidade na representação de género nos júris 
ou equipas de seleção 
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Dimensão Medidas em vigor Medida a implementar e/ou já implementadas 

Formação e  

Desenvolvimento 

A Águas e Energia do Porto reconhece o acesso à formação como 
um direito comum a mulheres e homens, proporcionando-lhes os 
meios necessários à sua concretização, estimulando os processos 
de aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional sem 
qualquer tipo de discriminação. 
 

Várias são as iniciativas que fomentam a aprendizagem e o desen-
volvimento de todos os colaboradores:  
- Plano de formação anual, com ações internas e externas, execu-
tado maioritariamente em horário laboral e abrangendo todos os 
colaboradores tendo em consideração as necessidades de desen-
volvimento identificadas. 

- Promoção da melhoria da qualificação base dos colaboradores 
através de cursos de RVCC dirigidos aos diversos ciclos escolares 

 
- Comparticipação em propinas em formação de nível superior a 5 
colaboradores por ano 

A participação equilibrada de género e função no levantamento de necessi-
dades de formação. 

Elaborar e implementar os planos de formação tendo em conta a necessi-
dade de garantir a igualdade de oportunidades de qualificação 
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Dimensão Medidas em vigor Medida a implementar e/ou já implementadas 

Proteção da Mater-
nidade e Paternidade 
e Assistência à Famí-

lia 

A Águas e Energia do Porto implementa anualmente 
ações dirigidas diretamente a todos os seus colabo-
radores, ou aos seus familiares, que possibilitam o 
equilíbrio entre as esferas profissional, pessoal e 
familiar, destacando: 
- a flexibilidade de horário de trabalho e horário 
flexível parental; 
- oferta de Kit escolar aos filhos dos colaboradores;  

Divulgar, nos canais de comunicação existentes, os direitos exis-
tentes na lei em matéria de proteção da maternidade. 

Oferecer um Kit Bebé no nascimento de filhos dos colaboradores. 

Explorar parcerias de férias escolares para filhos dos colaborado-
res. 

Incluir no Portal do Colaborador para sugestões, uma matriz para 
divulgação dos direitos dos colaboradores, designadamente os 
direitos na parentalidade. 
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Dimensão Tipo Medida Medida a implementar e/ou já implementadas 

Diálogo social e par-
ticipação de colabo-

radores 

A promoção do diálogo social é fomentada na Águas e 
Energia do Porto.  

De modo a facilitar a sua integração, os novos colaborado-
res são recebidos pela Unidade de Gestão de Pessoas. Num 
primeiro momento são tratadas todas as questões adminis-
trativas associadas à sua integração, desde a assinatura de 
contrato, até a presença numa ação de sensibilização su-
bordinada a temáticas de Saúde e Segurança no Trabalho. 
Paralelamente é realizada uma visita a toda a empresa, 
sendo-lhe entregue um Manual de Acolhimento que presta 
um conjunto de informações e orientações úteis para os 
colaboradores recém-admitidos na Empresa. 

Todos os colaboradores podem efetuar sugestões de me-
lhoria, existindo para o efeito, uma caixa de sugestões (em 
papel e digital) e um regulamento. 

A representatividade dos colaboradores na Águas e Energia 
do Porto é concretizada através de reuniões mensais com: 

- a Comissão de Trabalhadores; 

- os Representantes dos Trabalhadores em matéria de Se-
gurança e Saúde no Trabalho.  

Sempre que solicitado ou em caso de manifesto interesse, 
os colaboradores são recebidos pela Direção de Pessoas e 
Organização. 

Incluir o tema da conciliação da vida pessoal e familiar nas reuniões com 
as estruturas representativas dos colaboradores, de forma a recolher su-
gestões de melhoria. 

Criar no portal do colaborador um local para o envio e receção de suges-
tões e/ou um destaque para esta temática na intranet com criação de um 
“espaço” que incentive à apresentação de sugestões e melhorias que con-
tribuam para a igualdade entre mulheres e homens, conciliação entre vida 
profissional e pessoal, bem com no que respeita à proteção da maternida-
de e da paternidade 

Realização do Dia Aberto em cada Direção/Unidade e/ou Área para co-
nhecimento e partilha do espaço de trabalho com os colaboradores. 

Divulgado a todos os colaboradores o Plano para a implementação de 
políticas para a Igualdade de Género 
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Dimensão Medidas em vigor Medida a implementar e/ou já implementadas 

Respeito pela dignida-
de de mulheres e ho-

mens 

A Direção de Pessoas e Organização atende todos os colabora-
dores que pretendam efetuar algum tipo de participação. 

 
A Águas e Energia do Porto disponibiliza o Serviço de Psicolo-
gia para apoio e orientação de situações delicadas, 4 horas por 
semana. 

Realizar um questionário anónimo para diagnóstico de situações de des-
respeito entre mulheres e homens. 

Dimensão Medidas em vigor Medida a implementar e/ou já implementadas 

Remuneração e gestão 
das carreiras 

A Águas e Energia do Porto tem um Modelo de Carreiras que 
promove a equidade, não discriminando os seus colaboradores 
pelo género, nem por outras variáveis.  

 
A política salarial da Empresa não discrimina pelo género ou 
função. 

Utilização de linguagem inclusiva. 
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Dimensão Medidas em vigor Medida a implementar e/ou já implementadas 

Conciliação com a vida 
familiar 

Benefícios diretos a 
colaboradores/as e/ou 

seus familiares  

A Águas e Energia do Porto promove junto dos seus colabora-
dores diferentes medidas que visam a conciliação da vida fami-
liar com a vida profissional, nomeadamente benefícios diretos 
a colaboradores e/ou seus familiares diretos, como p. ex., 
garantir o Seguro de Saúde para os colaboradores que não 
usufruem da ADSE e suportar os benefícios integrados na ADSE 
aos colaboradores abrangidos por esse regime. 
 

A disponibilização do Serviço de Medicina Curativa e de psico-
logia, todas as semanas e acessível a todos os colaboradores. 
A distribuição de resultados aos colaboradores é uma medida 
já implementada. 
 

A prática de horário flexível que permite a uma melhor compa-
tibilização da vida profissional com a vida pessoal, é uma reali-
dade para 41% dos colaboradores. 

Atribuir o Prémio Mérito Escolar, isto é, distinguir os/as filhos/as de cola-
boradores que tenham terminado o Ensino Secundário/Profissional ou 
Superior Universitário com uma classificação igual ou superior a 16 valo-
res.  

Divulgação da modalidade de horário flexível parental nos meios de co-
municação interna. 

Dimensão Medidas em vigor Medida a implementar e/ou já implementadas 

Informação, comuni-
cação e Imagem 

Na comunicação dos colaboradores na Águas e Energia do 
Porto, destacam-se a Intranet e a Newsletter – impor-
tantes meios de divulgação quer ao nível da empresa 
quer ao nível individual. Divulgação nos ecrãs do refei-
tório, bar e átrio da empresa de informação. Afixação 
em papel em locais estratégicos (p. ex. balneários). 

Distribuir um Manual de linguagem gestual 
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ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO PLANO 

 

Tendo sido definido para o ano de 2021, representa desde já o compromisso da Águas 
e Energia do Porto para com as medidas nele constantes. 

O objetivo do Plano é a sua concretização e implementação das medidas propostas até 
ao final do ano de 2021, altura em que será realizado um diagnóstico para avaliação dos 
impactos.  

Assim, será monitorizado e deverá revisto anualmente, através da avaliação do cum-
primento das metas definidas para cada uma das medidas, com o intuito de incorporar 
novas e/ou reajustar as existentes. 


	Introdução
	Quem somos?
	Caracterização das nossas pessoas (DADOS REPORTADOS A 31.07.2021)
	Código de Conduta
	Plano de Igualdade
	Acompanhamento e Revisão do Plano

