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A igualdade de género é o 5º objetivo de desenvolvimento sustentável que integra a Agenda 2030 das Nações 

Unidas, havendo ainda muito por fazer, no que se refere à mitigação das formas de discriminação de mulheres, 

em todo o mundo, reconhecendo-se que fomentar a igualdade de género desenvolve um mundo mais livre de 

preconceitos e mais sustentável, dado o impacte sobre a educação, a saúde, o trabalho, e no combate à violência, 

temas fundamentais para o desenvolvimento da humanidade,  

A diversidade em função do género está presente, de forma transversal e multisetorial, no nosso quotidiano. Nas 

empresas, na política e na sociedade em geral, só poderemos concretizar plenamente o nosso potencial enquanto 

seres humanos se utilizarmos todos os nossos talentos e diversidade. Considerar apenas metade da população, 

metade das ideias ou metade da energia não é inteligente.  

A temática da igualdade de género interliga entidades internacionais e nacionais, conecta uma diversidade de 

realidades normativas de diversas proveniências, em que, através da multiplicidade de medidas e programas, se 

pretende alcançar uma profícua complementaridade. 

A APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial é uma associação com 20 anos de existência em Portugal, 

dedicada à causa da ética aplicada às organizações e promotora de diversas atividades em matéria de Igualdade 

de Género nas organizações. Na sua qualidade de organismo normalizador setorial certificado pelo Instituto 

Português para a Qualidade – IPQ, integra a comissão de projeto PC 337 que está a desenvolver a norma 

internacional de Igualdade de Género e desenvolveu, no âmbito da sua comissão técnica nacional CT 179, entre 

outras, a norma de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, visando dar resposta à necessidade das 

organizações disporem de um sistema de gestão certificável, demonstrativo do seu compromisso com a igualdade 

de género e a sustentabilidade das suas atividades e negócios. Operacionaliza no território nacional um vasto 

programa de formação de especialização em Igualdade de Género, articulado com a Comissão para a Igualdade 

de Género – CIG, desde 2020. 

 

Contacto: 

Maria Isabel Mendes 

isabelmendes@apee.pt 

218531721 
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Duração: 6 horas 

A realidade transversal e multisetorial da 
Igualdade de Género 

 

 

 



Participantes 

 Administradores(as) e Gestores(as); 

 Diretores(as), Responsáveis e Técnicos(as) envolvidos (as) na área; 

 Auditores(as), Consultores(as), Formadores(as) e outros(as) Especialistas 

desta área. 
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1 Enquadramento concetual - elenco 

dos principais conceitos associados à 

temática da igualdade de género 
 Igualdade, diversidade e equidade 

 Sexo e género 

 Papéis sociais de género, paradigmas e estereótipos 

 Empowerment 

 Mainstreaming de género 

 

2 Enquadramento histórico: as rotas 

do(s) feminismo(s) em Portugal 
 Breve percurso histórico do Estado Novo aos nossos dias 

 

3 Enquadramento jurídico 
 A legislação e os instrumentos normativos internacionais 

e nacionais para a promoção da igualdade de género 

 Certificação 

 

 

Programa 
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4 Abordagem internacional 
 Breve alusão aos principais instrumentos internacionais 

vinculativos em matéria de eliminação da discriminação 

contra as mulheres e de defesa e promoção dos direitos 

humanos, de que Portugal é Estado-parte 

 

5 Abordagem nacional 
 Referência à legislação nacional que conforma esta 

matéria e que traduz, as mais das vezes, uma opção 

pedagógica do legislador no sentido da igualdade e 

combate às conceções estereotipadas de feminilidade e 

masculinidade, que têm consequências ao nível da vida 

familiar, mercado de trabalho, processos de decisão e 

representação pública e política 

 

6 Enquadramento organizacional - os 

mecanismos promotores da igualdade e 

não discriminação nas organizações, 

quer públicas, quer privadas 
 Os planos para a Igualdade, organizacionais e municipais; 

 Referência a boas práticas já implementadas 

 

 

 



Investimento 

200 € +IVA         inscrição individual 

190 € + IVA        até 5 inscrições por Empresa/Organização 

170 € + IVA        6 ou + inscrições por Empresa/Organização 

 

(Inclui Certificado de Participação) 
 

Associados APEE beneficiam de um desconto de 20%. 

Ao abrigo de protocolo com o IAPMEI, as empresas PME Líder e PME Excelência usufruem de um desconto de 10%. 
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PAULA FELICIANO VIEGAS 

 

Licenciada em Comunicação e Design pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 

Mestre em Gestão e Estratégia de Internacionalização pelo Instituto Superior de Gestão (ISG) e 

Doutoranda em Gestão no ISCTE. 

Consultora de Sustentabilidade e Marca.  

Diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade e Chief Sustainability Officer (CSO) da Caixa 

Geral de Depósitos até janeiro de 2020. Representou a CGD e a Banca Portuguesa junto da ONU, 

bem como na Associação Portuguesa de Bancos (APB), Federação Europeia de Bancos (EBF), em 

grupos de trabalho nacionais e internacionais e da Comissão Europeia, no âmbito da 

sustentabilidade e finanças sustentáveis. Atualmente, Diretora de Sustentabilidade no Banco 

Montepio. 

Membro da Direção da Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE), da Humanity of 

Things (ONG) e da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique (CCPM). 

Convenor dos UN.Women’s Empowerment Principles (WEP) Chapter Portugal, até 2023. 

Membro da EuroDefense Portugal. 

Embaixadora da Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Portugal - ODS #17 

Parcerias. 

 

 
 

 

 

 

 


