COMPLIANCE LABORAL
20 DE SETEMBRO DE 2021

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO
PLANO PARA A IGUALDADE
As empresas cotadas em bolsa e as entidades dos
setores empresarial do Estado e local poderão
comunicar os Planos para a Igualdade de Género
até ao dia 15 de novembro de 2021.

No âmbito da situação pandémica causada pela COVID-19, o Governo prorrogou o prazo para
entrega dos Planos para a Igualdade de Género relativos a 2020 até ao próximo dia 15 de
novembro. O diploma, que estabelece a prorrogação, produziu efeitos a 10 de setembro de 2021.
O Plano deve ser remetido, por email, à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
(“CITE”). As empresas têm ainda de publicar os Planos nos respetivos sítios de Internet.
O Plano para a Igualdade é um instrumento de “compliance” laboral “dinâmico” e de
implementação progressiva pelas empresas.
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Para garantir a sua correta elaboração e aplicação, as empresas devem seguir as recomendações
referentes ao ano anterior, o Guião da CITE, bem como as indicações do novo Portal para a
Igualdade no Trabalho e nas Empresas.
As recomendações da CITE versam sobre um conjunto de aspetos e são publicadas no seu sítio
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de Internet. A análise técnica abrange capítulos diversos, entre os quais: (i) caracterização do
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plano para a igualdade, (ii) diagnóstico, (iii) objetivos, (iv) componentes de intervenção, (v)
calendário de execução e (vi) acompanhamento e avaliação.
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À semelhança de anos anteriores, as empresas devem orientar o Plano para a Igualdade de acordo
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com o Guia para a Implementação de Igualdade de Género, disponibilizado pela CITE, no qual se
encontra incluído o procedimento a seguir.
Recentemente, a CITE disponibilizou ainda um novo Portal para a Igualdade no Trabalho e nas
Empresas, cujo objetivo é facilitar a elaboração anual dos Planos para a Igualdade, bem como a
verificação do Índice de Igualdade entre Mulheres e Homens pelas entidades empregadoras.
O Portal é uma nova ferramenta que deverá orientar as empresas na seleção das medidas a
adotar por forma a obterem um Plano final personalizado de acordo com as especificidades de
cada entidade.
Uma vez cuidadosamente preparado, submetido a apreciação da CITE e publicado no sítio de
Internet da empresa, o Plano para a Igualdade deve ser objeto de uma monitorização contínua, o
que pressupõe que as empresas cumpram com as matrizes específicas divulgadas e objeto de
apreciação pela CITE.

Esta informação é de caráter genérico,
não devendo ser considerada como
aconselhamento profissional.

Na sequência da prorrogação do prazo para entrega dos Planos para a Igualdade, o prazo para
que a CITE se pronuncie sobre os mesmos, através da sua análise técnica e recomendações
anuais, sobre os Planos, foi também prorrogado até ao dia 20 de fevereiro de 2022.
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