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CERIMÓNIA DE ADESÃO
No final de 2018 a VdA assinou o Acordo iGen no
âmbito do qual se comprometeu a defender os
princípios da igualdade de género no trabalho,
na conciliação da vida profissional e pessoal, e
na parentalidade. A VdA foi representada pelos
membros da área de laboral - Rui Andrade, sócio,
Tiago Cochofel de Azevedo, associado coordenador,
e Mariana Pinto Ramos, associada.
Em 2020 foi renovado o compromisso de levar a
cabo iniciativas internas que promovam os objetivos
supra referidos e que estão já planeadas para este
novo ano.
Em baixo são dados exemplos do que foi realizado
em 2019 em prol dos objetivos pretendidos.
CONFERÊNCIA RECRUTAMENTO INCLUSIVO
A VdA e o iGen realizaram uma conferência para
abordar os impactos do novo sistema de quotas da
Lei n.º 4/2019.
Foram abordados temas relacionados com o
Recrutamento Inclusivo, tais como o funcionamento
do sistema de quotas, os apoios e incentivos à
contratação e o apoio técnico na adaptação dos
postos de trabalho.
WOMEN ON BOARDS
A VdA Academia desenvolveu o Programa Executivo
Women on Boards, o qual visa contribuir para
a representação equilibrada entre homens
e mulheres nos órgãos de administração e
fiscalização de empresas cotadas, de empresas
públicas, e da Administração Pública, capacitando
e empoderando as mulheres para um desempenho
de excelência.
Já contou com a participação de cerca de 100
mulheres de diferentes entidades públicas e
privadas distribuídas por 7 edições nos escritórios
de Lisboa (4 edições) e Luanda (3 edições).
Em 2020 contará com mais 3 edições, arrancando
em Lisboa nos dias 6, 7, 8, 21 e 22 de maio.
PROGRAMA W2L – WOMEN TO LEAD
A VdA Academia, em parceria com a CITE, promoveu
a iniciativa do Women to Lead de forma a contribuir
para alavancar/desenvolver as competências de
gestão, jurídicas e comportamentais, de mulheres
quadros superiores de organizações membros do
iGen, na ótica do exercício (atual ou futuro) de cargos
de direção, de administração ou de fiscalização.
O valor da inscrição reverteu integralmente para
apoio ao projeto de Responsabilidade Social Girl
Move Academy.
PROJETO “ACREDITA, LIDERA, TRANSFORMA”
No âmbito da parceria estabelecida em 2016 entre
a Fundação Vasco Vieira de Almeida, a VdA e a Girl
MOVE Academy, foi recebida, pelo quarto ano, uma
girl mover que realizou o seu “Estágio de Vida” no
escritório da VdA em Lisboa.
A Girl MOVE Academy desenvolve o Projeto “Acredita,
Lidera, Transforma”, um programa avançado em
Liderança e Empreendedorismo Social, que visa
contribuir para que jovens mulheres consolidem
competências de liderança e adquiram uma visão
empreendedora na resolução de problemas.
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