
iGen-Organizações para a Igualdade
Grupo de Trabalho Publicações | GT4

@18 Novembro 2019



GT4 | QUEM SOMOS? 

13 membros
• Ascendi 
• Auchan Portugal Hipermercados
• Banco Santander
• Grupo CH
• Grupo PSA - Peugeot Citröen
• Huf Portuguesa
• INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda

COORDENAÇÃO EFETIVA (2018-2019)
Marta Pile | IST |marta.pile@tecnico.ulisboa.pt

COORDENAÇÃO SUPLENTE
Dora Moita | INCM| dora.moita@incm.pt

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

Associados
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COMPROMISSO

CONCEBER 
e

PRODUZIR PUBLICAÇÕES COM INTERESSE 
para o iGen-Fórum Organizações para a Igualdade,

em articulação privilegiada com os grupos 
GT1 (Comunicação e Imagem) 

e 
GT2 (Medidas de Igualdade de Género).



COMPROMISSO

O QUE FIZÉMOS 
durante estes 2 anos?



O QUÊ?
Publicação de relatório anual de atividades do iGen de 2017. 

PORQUÊ?
Para fortalecer e demonstrar, em 2017, os esforços coletivos no que diz respeito à 
promoção da igualdade de género em cada uma das organizações membro.



O QUÊ?
Publicação de relatório anual de atividades do iGen de 2018. 

PORQUÊ?
Para fortalecer e demonstrar, em 2018, os esforços coletivos no que diz respeito à 
promoção da igualdade de género em cada uma das organizações membro.

2018 DAS 152 MEDIDAS PROPOSTAS, 77% FORAM IMPLEMENTADAS

2017 das 130 medidas propostas, 86% foram totalmente implementadas.

2016
das 127 medidas propostas, 80% foram totalmente implementadas.

2015 das 66 medidas propostas, 89% foram totalmente implementadas.

2014 das 115 medidas propostas, 83% foram totalmente implementadas.

2013
das 91 medidas inicialmente propostas pelas 21 organizações,

63% foram totalmente implementadas.



O QUÊ?
Elaboração da estratégia de ação/investimento e criar as bases para publicação de um 
livro infantil, sobre os princípios de igualdade e não discriminação entre mulheres e 
homens no mundo laboral.

PORQUÊ?
Para ajudar a abrir as mentes e desfazer preconceitos associados a profissões, 
informando que o acesso das mulheres e dos homens a funções profissionais 
depende da competência e do mérito.



O EDITOR DA INCM
Duarte Azinheira. 



AS AUTORAS
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 



O QUÊ?
Criação e gestão de 5 newsletters digitais 
quadrimestrais.

PORQUÊ?
Contribuir para a comunicação interna do 
iGen-Fórum Organizações para a Igualdade
através da redação de conteúdos relevantes para 
as organizações membro.



O QUÊ?
Dinamização das atividades iGen nas redes sociais: Linkedin, Twitter e Instagram. 

PORQUÊ?
Contribuir para a existência digital do iGen-Organizações para a Igualdade. 
Disciplinar os conteúdos digitais e estimular as organizações membro a partilhar.



O QUÊ?
Realização de reuniões mensais entre todos os elementos do GT4 e partilha de 
informações decorrentes das reuniões de Task Force com os membros do GT4.

PORQUÊ?
Dinamizar o desenvolvimento das atividades propostas no plano de trabalhos do GT4, e 
contribuir para que todos os membros estejam a par do que resultou, mensalmente, de 
cada uma das reuniões de Task Force. 
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