W2L – Women to Lead*

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EXECUTIVA || CITE/VdA Academia
O que é?
O Programa W2L – Women to Lead enquadra-se num conjunto de iniciativas promovidas pela
CITE, em parceria com outras organizações estratégicas, como é o caso da VdA Academia,
tendo em vista contribuir, a diferentes níveis e de diversas formas, para a promoção da
igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no mundo laboral; da proteção na
parentalidade; e da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.

Para quê?
O Programa W2L visa preparar mulheres quadros superiores, de organizações públicas,
privadas e da economia social, com potencial para integrarem órgãos de direção, de
administração e de fiscalização, ou que integrando já estes órgãos pretendam desenvolver
competências, num contexto de Fit-and-Proper, em áreas fundamentais para o exercício
destas funções, nomeadamente, gestão, jurídica e comportamental.
Pretende, simultaneamente, proporcionar o alargamento da rede de contactos e a partilha de
experiências das formandas, entre si, com keynote speakers e com formadores/as.

Para quem?
Mulheres quadros superiores de organizações membros do iGen - Fórum Organizações para a
Igualdade, que pretendam alavancar/desenvolver as suas competências de gestão, jurídicas e
comportamentais, na ótica do exercício (atual ou futuro) de cargos de direção, de
administração ou de fiscalização.
24 junho
segunda-feira

AGENDA

25 junho
terça-feira

9h30

Liderança e Carreira

11h00

Sandra Pedro Serrano
Coffee Break

Responsabilidade dos/as
Administradores/as
Francisco Cabral Matos
Coffee Break

Diversidade e
Responsabilidade Social
Margarida Couto
Almoço com KNS

7 Habits Highly Effective
People
Benedita Aires
Almoço com KNS

Key Note Speaker
Alexandra Machado

Key Note Speaker
Sara Falcão Casaca

11h15
12h45-14h30

Formadores/as e Key Note Speakers
Sandra Pedro Serrano

Coordenadora da VdA Academia

Francisco Cabral Matos

Associado Coordenador | Fiscal - VdA

Margarida Couto

Sócia Sénior do Grupo PI & Digital | Comunicações, Proteção de Dados & Tecnologia - VdA

Benedita Aires

Sócia | Bancário & Financeiro - VdA

Alexandra Machado

General Manager at GIRL MOVE Foundation

Sara Falcão Casaca

Professora Associada do ISEG – Universidade de Lisboa e Investigadora do SOCIUS/CGS –
Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações

Inscrição: 80€
[Valor a reverter para apoio ao projeto de Responsabilidade Social Girl Move Academy - www.girlmove.org]

Formação certificada pela DGERT. Com entrega de certificado de formação.
Para mais informação | antonio.p.soares@cite.pt
*mulheres a liderar; mulheres para liderar

