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Iniciativas PwC, em Portugal e Angola,
no Dia Internacional da Mulher
Adicionalmente, foi também promovida a tertúlia “Diversidade e igualdade de género: as
nossas histórias”. Para esta tertúlia foram convidados diversos colaboradores que partilharam
as suas experiências e perceções no que respeita aos temas da diversidade, complementando
estes aspetos com casos práticos do seu dia-a-dia e da sua carreira. Para estas sessões, a PwC
contou com o apoio, enquanto moderadoras, de Ana Sofia Batista da PWN e Filipa Pires
da Pessoas e Sistemas, respetivamente em Lisboa e Porto. A assistir a estas sessões estiveram
mais de 40 colaboradores em ambos os escritórios.
Nos escritórios da PwC em Luanda, para celebrar o Dia da Mulher em Angola (3 de março)
e o Dia Internacional da Mulher, foram realizadas diversas atividades a 7 de março. Estas
atividades serviram para reunir as mulheres em torno de temas centrais como a diversidade
de género, dando um toque de boa energia e promovendo a interação e o debate entre todas.
Para comemorar este dia especial, a PwC preparou também alguns vídeos que reúnem
testemunhos de colaboradoras da PwC e que mostram os desafios que as Mulheres enfrentam
no seu dia-a-dia, ao tentar conciliar a vida pessoal e profissional. No dia Internacional
da Mulher foram partilhados dois desses vídeos e, ao longo do mês de março, serão
partilhados outros, do mesmo cariz, nas redes sociais institucionais da PwC Portugal
https://www.facebook.com/pwcportugal/videos/1557136577695617
https://www.facebook.com/pwcportugal/videos/1556883557720919
Nesse dia especial, a PwC partilhou globalmente o estudo “Time to talk: what has to change
for women at work” um estudo global que analisa o posicionamento atual da mulher
no mercado de trabalho e que conta com a participação de vários territórios, incluindo Portugal
e Cabo Verde.
Links sobre as iniciativas da PwC relativas ao Dia Internacional da Mulher, em Portugal
e Angola
https://www.facebook.com/pg/pwcportugal/photos/?tab=album&album_id=1562925943783347
https://www.facebook.com/pwcportugal/videos/1557983940944214/
https://www.facebook.com/pwc.angola/

