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FÓRUM ORGANIZAÇÕES
PARA A IGUALDADE

69 ORGANIZAÇÕES DE DIVERSOS E IMPORTANTES SETORES DA ECONOMIA
NACIONAL ASSINARAM ACORDO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO
No dia 29 de janeiro, 69 organizações representativas de diversos e importantes setores da economia
nacional juntaram-se numa cerimónia no Auditório dos Serviços Sociais - CML, em Lisboa, para
assinar Acordos de Adesão e de Renovação de Compromissos com o iGen - Fórum Organizações
para a Igualdade, assumindo a implementação de medidas de igualdade de género no trabalho e
no emprego nas suas políticas.
O iGen - Fórum Organizações para a Igualdade, é promovido pela Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego (CITE) e pelas organizações membros que, por esta via, se comprometem a
desenvolver ações de promoção da igualdade de género com metas quantificadas para o ano 2020.
O Fórum, criado em 2013, com 21 empresas, conta, a partir de 29 de janeiro, com 69 organizações 63 organizações, já membros do Fórum, renovaram os seus compromissos e 6 novas organizações
assinaram o Acordo de Adesão – consulte o site http://forumigen.cite.gov.pt/.
Estas organizações acordam desenvolver ações de promoção dea igualdade de género, assumindo
compromissos de melhoria contínua em dimensões que incorporam os princípios da igualdade e da
não discriminação entre mulheres e homens no trabalho e no emprego, bem como na conciliação
entre vida profissional, pessoal e familiar e na proteção na parentalidade.
Ao assumir compromissos claros com a promoção da igualdade no mundo laboral e com o fim de todos
os processos discriminatórios, as organizações pretendem evoluir no plano da sustentabilidade, da
justiça organizacional e da satisfação dos seus colaboradores e das suas colaboradoras.
A assinatura dos Acordos de Adesão e de Renovação de Compromissos contou com a representação
das organizações membros e das organizações aderentes, e com a presença da Presidente da
CITE, da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e do Secretário de Estado Adjunto do
Trabalho e da Formação Profissional.
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