
 

                                                          

RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO DA CONCILIAÇÃO DA SGPCM 

 

SECRETÁRIO-GERAL E SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO 

⎯ Assegurar os recursos e as condições para o funcionamento eficaz do Sistema de Gestão da Conciliação; 

⎯ Garantir a disponibilização dos recursos necessários para implementar, manter e melhorar o Sistema, 

tendo em consideração: recursos humanos tecnológicos e financeiros e infraestruturas da organização. 

DIRIGENTES 

⎯ Garantir o cumprimento das responsabilidades profissionais; 

⎯ Assegurar que as equipas conhecem a Política de Conciliação bem como os instrumentos e medidas de 

conciliação proporcionados pela organização. 

EQUIPA DE CONCILIAÇÃO 

⎯ Apoiar a implementação do Sistema de Gestão da Conciliação, garantindo a execução de todas as 

atividades inerentes ao Sistema e o suporte do trabalho do Gestor do Sistema de Gestão da Conciliação. 

GESTOR DO SISTEMA DE GESTÃO DA CONCILIAÇÃO 

⎯ Garantir e controlar a implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Conciliação; 

⎯ Assegurar a aplicação da Política de Conciliação; 

⎯ Assegurar e verificar a elaboração dos manuais, processos e procedimentos necessários ao funcionamento 

do SGC; 

⎯ Rever o mapeamento de partes interessadas e aspetos de Conciliação; 

⎯ Propor o programa anual do SGC (planos de Melhoria, sensibilização às partes interessadas, objetivos, 

metas e indicadores); 

⎯ Gerir e avaliar a eficácia do funcionamento do SGC; 

⎯ Assegurar a Revisão pela Gestão do SGC; 

⎯ Garantir a elaboração do Plano Anual de Auditorias; 

⎯ Assegurar a execução de auditorias internas ao SGC; 

⎯ Acompanhar auditorias externas; 

⎯ Garantir a avaliação da satisfação das partes interessadas; 

⎯ Fazer cumprir e cumprir as regras do SGC em vigor na organização. 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

⎯ Seguir as orientações e procedimentos estabelecidos no âmbito dos instrumentos e medidas de 

conciliação ao seu dispor; 

⎯ Estabelecer e manter um diálogo contínuo com os dirigentes no sentido de apresentar preocupações, 

necessidades e sugestões no que se refere à conciliação entre a sua vida profissional e a sua vida familiar 

e pessoal. 

 

O Secretário-Geral, 
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