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FÓRUM ORGANIZAÇÕES
PARA A IGUALDADE

HISTÓRIA DO IGEN

LIVRO “LONGO
CAMINHO PARA A IGUALDADE”

O iGen - Fórum Organizações para a Igualdade é um fórum
de organizações dos setores privado, público e cooperativo,
reunido em torno de um compromisso comum – promover
medidas para a igualdade de género nas políticas internas –
em linha com a Estratégia Europeia 2020.

“O Longo Caminho para a Igualdade. Mulheres e Homens
no século XXI”, livro da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel
Alçada, com ilustrações de Susana Carvalhinhos, foi lançado
a 8 de março de 2021.
Trata-se da primeira publicação do iGen, em parceria com
a editora Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Mais+

Mais+

LABORATÓRIOS DE IGUALDADE

LIVRO “MULHERES INVISÍVEIS”

A CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego,
apresenta uma edição especial dos Laboratórios de Igualdade,
com o objetivo de promover a dimensão da igualdade
no trabalho e no emprego, combater a segregação de género
nas profissões e eliminar as discriminações laborais.

Um livro com uma visão sobre um mundo criado à imagem dos
homens, onde as mulheres são esquecidas, com apresentação
de factos e exemplos.
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SAÚDE LABORAL À DISTÂNCIA,
EM TEMPOS DE PANDEMIA

GRUPOS DE TRABALHO DO FÓRUM IGEN
- CADA GRUPO, UMA MISSÃO

Face à pressão que muitos se viram confrontados em tempo
de pandemia, ao isolamento que nos foi exigido e ao trabalho
remoto inerente, as temáticas da saúde mental e da conciliação
entre a vida profissional, familiar e pessoal, passaram para a
ordem do dia e a serem vistas com outros olhos pelas várias
organizações.

O Fórum iGEN é constituído por um conjunto de Organizações,
de natureza e áreas de negócio distintas, cujo objetivo
é a implementação, a disseminação e o compromisso em
matérias inerentes à Igualdade de Género, à Não Discriminação
e à Igualdade de Oportunidades.

REGULAMENTO INTERNO DO IGEN

REVISTA IGEN

Foi aprovado por unanimidade em reunião de Task Force
realizada a 12 de janeiro, o novo Regulamento Interno, que
congrega as linhas orientadoras relativas à organização e
funcionamento do iGen-Fórum Organizações para a Igualdade.

Inserido no plano de atividades do Grupo de Trabalho 1
– Comunicação e Imagem, está previsto para o dia 1 de junho
o lançamento da primeira revista, em formato, digital do iGen.
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AGENDA

15I03I22
A 34ª REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM IGEN irá ocorrer
no próximo dia 15 de março entre as 14h30 e as 17h00,
em formato online. Mais+
21I03I22

01I05I22

O DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA A DISCRIMINAÇÃO

O DIA DO TRABALHADOR é celebrado anualmente a 1º

RACIAL é comemorada todos os anos a 21 de março. Mais+

de Maio. Mais+

28I04I22

17I05I22

O DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO

O DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA A HOMOFOBIA

TRABALHO celebra-se todos os anos a 28 de abril. Mais+

E A TRANSFOBIA realiza-se anualmente a 17 de maio. Mais+

Esta newsletter é de todas as organizações que fazem
parte do iGen.
Partilhem notícias sobre as práticas da sua organização
e divulgue as atividades que vão acontecer, nos próximos
tempos.
Enviem os vossos contributos até dia 30 de maio, para
alexandra.sousa@parpublica.pt
e jpmarques@gebalis.pt

