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FÓRUM ORGANIZAÇÕES
PARA A IGUALDADE

PROMOÇÃO DE UMA CULTURA ORGANIZACIONAL INCLUSIVA E
NÃO DISCRIMINATÓRIA NO ISEG
A promoção de uma cultura organizacional inclusiva e não discriminatória e de combate às
desigualdades dentro e fora da comunidade ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão ,
Universidade de Lisboa) foram amplamente discutidas no 1º Workshop Sustainable Development
Goals Champions (fotogaleria aqui) realizado no ISEG em dezembro 2019 com participação de 65
membros de toda a comunidade ISEG (docentes, investigador@s, estudantes e colaborador@s).
Fazem parte dos compromissos previstos nos SDG/ODS 5 (Igualdade de Género) e SDG/ODS 10
(Redução de Desigualdades) várias ações das quais se destacam: a “Adoção de um Código de Boa
Conduta para Prevenção de Assédio, Discriminação ou Violência em Contexto Universitário” e a
“Sensibilização para as Questões das Desigualdades, Diversidade e Inclusão”. O ISEG associouse em janeiro à Aliança ODS Portugal, uma parceria de várias entidades públicas e privadas que
declaram o seu compromisso com a Agenda 2030 das Nações Unidas. A Presidente do ISEG, Clara
Raposo, foi ainda nomeada Embaixadora do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 4 –
Educação de Qualidade. A Aliança ODS Portugal foi criada pela Global Compact Network Portugal
para explorar a cooperação no âmbito da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
No âmbito do Projeto EU Horizon 2020 PLOTINA – Promoting Gender Balance and Inclusion
in Research, Innovation and Training (GA 666008) (www.plotina.eu) de que ISEG é parceiro, foi
elaborado um Plano Para a Igualdade de Género e criada no ISEG uma Comissão para a Igualdade
de Género, a Diversidade e a Inclusão.
No passado dia 22 de janeiro, decorreu o Workshop “A Mulher como agente de Transformação
Local”, no ISEG, uma organização dos projetos europeus de que o ISEG é membro, o PLOTINA
– Promoting Gender Balance and Inclusion in Research, Innovation and Training e o RELOCAL
- Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development. O Workshop reuniu várias
convidadas (vd.programa) que debateram os desafios e obstáculos à participação e representação
das mulheres na governação local, e boas práticas, programas e iniciativas para promover a
participação e representação das mulheres na liderança e transformação locais.A fotogaleria do
evento aqui.
Teve lugar no ISEG no passado dia 24 de janeiro, uma sessão de Formação hands on da Wikipédia\
Wikimédia, organizada pelo projeto PLOTINA e pela Wikimédia Portugal, que consistiu na
introdução aos conhecimentos e ferramentas básicas da wikipédia/wikimedia, com particular
enfoque na edição de novos artigos que visem aumentar a participação e a visibilidade das
mulheres na Wikimédia/Wikipédia, e tendo como referência o movimento internacional Women
in Red. Durante a sessão foram criadas várias biografias de mulheres portuguesas. A fotogaleria
do evento e programa aqui.
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