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GT4 | QUEM SOMOS?
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•
Ascendi
•
Auchan Portugal Hipermercados
•
Banco Santander
•
Grupo CH
•
Grupo PSA - Peugeot Citröen
•
Huf Portuguesa
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda

IST - Instituto Superior Técnico
Like Brands
L’Oréal - Portugal
Millenium BCP
Novo Banco
PwC - PricewaterhouseCoopers & Associados

COORDENAÇÃO EFETIVA (2018-2019)
IST | marta.pile@tecnico.ulisboa.pt
COORDENAÇÃO SUPLENTE
INCM | patricia.lomba@incm.pt

COMO TUDO COMEÇOU?
PROPOSTA DE TRABALHO PARA O GT4 2018/2019:

1.Publicação de relatórios anuais de atividades do iGen
2.Publicação de 1 guia de boas práticas
3.Elaboração da estratégia de ação/investimento para um livro de histórias infantis
4.Criação e gestão de newsletter digital e respetiva divulgação nas redes sociais
5.Realização de reuniões mensais entre todos os elementos que integram o GT4

6. Partilhar informações, decorrentes das reuniões de Task Force, com o GT4

PORQUÊ PUBLICAR ESTE LIVRO?
 Fortalecer e demonstrar, a cultura coletiva de responsabilidade social e de justiça do iGen
 Ajudar a abrir as mentes e alargar a nossa visão de mundo, para além do que conhecemos
e vivenciamos

 Desfazer preconceitos associados a profissões
 Informar que o acesso das mulheres e dos homens a funções profissionais depende da
competência e do mérito e que cada Pessoa pode ambicionar ter o percurso profissional
que desejar
 Despertar o interesse, intensificar a curiosidade, estimular a empatia, motivar ao respeito
pelo tema da
IGUALDADE DE GÉNERO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
NO EMPREGO, E NO MERCADO DE TRABALHO

PARA QUEM? LEITURA
Leitura - Pessoas dos 9 aos 13 anos
PERFIL PUBLICO ALVO
• Há um vínculo com a infância mas a Pessoa está a tornar-se adolescente
• É a fase de transição do pensamento mais concreto para o abstrato
• A Pessoa interpreta melhor a sociedade e as ordens sociais
• Começam a consolidar-se aspetos éticos da descentralização face às outras Pessoas
• É a fase em que a moralidade começa a evoluir e a incluir outras Pessoas
• Deve receber incentivos para criar hábitos de leitura de livros
• Vai usar, mais exageradamente, computadores e jogos de vídeo
• Gosta de histórias de aventuras, leituras relacionadas com acontecimentos vivos
PARA QUEM? AQUISIÇÃO
Membros do iGen-Fórum Organizações para a Igualdade

AS NOSSAS EXPETATIVAS…
“(…) Pensar a educação e a cultura como eixos de governação pressupõe a assunção da
leitura como prioridade política, tomando esta competência como básica para o acesso plural
ao conhecimento e ao enriquecimento cultural - indispensáveis ao exercício de uma cidadania
ativa e ao desenvolvimento económico e social do país. (…)”
In site do Plano Nacional de Leitura 2027








Integrar o atual Plano Nacional de Leitura
Contribuir para a comunicação e para o conhecimento do tema
Melhorar as aptidões e os níveis de literacia das Pessoas face ao tema
Gerar momentos - pré-venda/lançamento - que permitam debater o tema
Potenciar a presença e a projeção mediática do iGen
Alimentar o conhecimento e eliminar os preconceitos face ao tema
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