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GRUPO DE TRABALHO:  Igualdade de Género 

OBJETIVOS 

• Fornecer informação privilegiada à sociedade e em particular às organizações 
sobre igualdade de género e conciliação entre a vida profissional, familiar e 
pessoal como uma das dimensões da Responsabilidade Social; 

• Ser um interlocutor de referência para o Estado, no lançamento de iniciativas 
de divulgação e promoção da igualdade de género e conciliação como uma 
das dimensões da Responsabilidade Social; 

• Ter notoriedade e uma procura crescente em atividades de 
consciencialização, formação, consultoria e avaliação/auditoria em matérias 
de igualdade de género e de conciliação como uma das dimensões da 
Responsabilidade Social; 

• Contribuir para o  cumprimento de metas do ODS 5 – Igualdade de Género e 
do V PNI - Plano Nacional para a Cidadania e  Igualdade de Género            
2014-2017. 

MEMBROS 

• CITE (coord.) 

• ACESSA | ACT |  APSHSTDC |  CGTP | CIG  | CM ODIVELAS | DIANOVA | EDIT 
VALUE |  IBM | MONTEPIO | QUESTÃO DE IGUALDADE | TRANSPORTES DE 
LISBOA (Metro, Carris, Transtejo e Softlusa)  | UGT | UMAR 



ATIVIDADES 2016 
 

 Revisão da primeira versão do Questionário de diagnóstico sobre igualdade 

de género para aplicar aos membros da REDE RSO PT. A nova versão, que já se 

encontra validade pelo Grupo de Trabalho, teve por base os  resultados do 

anterior questionário. 

 O referido questionário tem como objetivo conhecer o progresso das 

políticas e das práticas de igualdade de género e de conciliação das 

organizações membros da REDE.  

 O preenchimento do questionário será efetuado online.  

 Realização de 3 reuniões de trabalho.  
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PLANO DE  ATIVIDADES 2017/2018 
 

1. Aplicação do novo Questionário sobre Igualdade de Género, junto dos 

membros da REDE RSO PT, tratamento dos dados  estatísticos e produção 

de relatório. 

2. Produção de Recomendações com base no Relatório. 

3. Apresentação pública dos resultados. 

4. Produção de conteúdos para materiais de promoção da Igualdade de 

Género e de e Conciliação Trabalho, Família e Pessoal dirigidos à Rede, mas 

com disponibilização  ampla a todas as organizações interessadas. 

5. Partilha regular, no âmbito da missão do GT, de materiais e iniciativas da 

responsabilidade da CITE e de outras organizações  junto dos membros  da 

Rede. 

6. Partilha de experiências e sinergias com outros grupos e iniciativas no 

domínio da Igualdade de Género (exemplos: Fórum IGEN – Fórum Empresas 

para a Igualdade, Carta da  Portuguesa da Diversidade, Aliança ODS, entre 

outros…) 
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