
Pretende-se que este questionário sirva para resumir e retratar a realidade da sua empresa. 

Os dados são totalmente confidenciais e não sirvirão para divulgação externa. Apenas para 

tratamento de informação generalizada. Pedimos a sua colaboração e veracidade no 

preenchimento do mesmo. 

Identificação da 

Empresa

Número de 

Colaboradores/as

Total

Tempo de Existência

Homens

Mulheres

Ramo Profissional

Média de Idades
Homens

Mulheres

Número de Cargos de 

Chefia

Homens

Mulheres

Total

Desenvolvimento de Instrumentos e Métodos Promotores da Igualdade de 

Género nas Empresas

Caracterização da Empresa

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto



Homens Mulheres

Conciliação 

Tempo médio de 

licença (dias)

Homens

Mulheres

Regime de Banco de Horas

Cantina/refeitório

Quem trabalha mais 

em horas extra

Homens

Número de 

Gravidezes (no último 

ano)

Número de Licenças 

de Parentalidade

Homens

Mulheres

Mulheres

Existe trabalho em 

horas extra?

Sim

Não

Quem Usufrui
Medidas Existentes na Empresa

Redução do período de trabalho semanal (sexta feira a tarde, pontes);

Desenvolvimento de Instrumentos e Métodos Promotores da Igualdade de 

Género nas Empresas
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto

Maternidade/Paternidade

Atribuição de dispensas, por motivos de conciliação;

Facilitação na marcação de férias;



Homens Mulheres
Medidas Existentes na Empresa

Quem Usufrui

Protocolo com infantários, abertos 24h por dia, bem como protocolos 

com outros serviços de conveniência para apoio à vida doméstica

Conciliação 

Desenvolvimento de Instrumentos e Métodos Promotores da Igualdade de 

Género nas Empresas
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto

Existe formação no 

local de trabalho?

Sim

Não

Formação Profissional

Acesso a serviços de saúde nas instalações da organização ou no 

exterior.

Atribuição de benefícios monetários e/ou em espécie (bolsas para 

estudos, cabazes com produtos alimentares).

Serviço interno de transportes ou pagamento de um subsídio de 

transporte

Extensão a familiares de Seguro de saúde e de vida;

Atribuição de carro da empresa para uso profissional e pessoal;  

Estacionamento grátis ou a preços acessíveis

Facilitação na justificação de faltas motivadas por razões de conciliação

e/ou de assistência a família

Dispensa de colaboradores/as do serviço no dia ou na tarde do 

aniversário

Equipamentos sociais próprios, de apoio a dependentes (ex.: creche, 

jardim de infância, colónias de férias, lares)

Àrea de formação 

Profissional 

desenvolvida

Quantos participaram
Homens

Mulheres



Homens Mulheres

Homens Mulheres

Homens Mulheres

Desenvolvimento de Instrumentos e Métodos Promotores da Igualdade de 

Género nas Empresas
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto

Acima de 1000

700-750

750-800

Direção

750-800

800-850

850-900

900-950

950-1000

800-850

850-900

900-950

950-1000

900-950

950-1000

Funcionários/as

450-500

500-550

550-600

600-650

650-700

750-800

800-850

850-900

600-650

650-700

700-750Cargos de Chefia

450-500

500-550

550-600

Médias Salariais



N. Homens

N. Mulheres

N. Homens

N. Mulheres

Muito Obrigada pela Colaboração

A Equipa,

Marta Araújo e Joana Silva

workinggenderation@fpce.up.pt

Desenvolvimento de Instrumentos e Métodos Promotores da Igualdade de 

Género nas Empresas
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto

Não

Não

Promoveu alguém no 

último ano?

Sim

Sugestões/ 

Informações 

Outras Informações

Progressão

Despediu alguém no 

último ano?

Sim

mailto:workinggenderation@fpce.up.pt
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