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Não vamos esperar 268 anos para
acabar com o gap económico de género
.
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O Secretário-geral da ONU caracterizou a
desigualdade como a “esmagadora injustiça da
nossa era e o maior
que
enfrentamos”.

Em todos os países as mulheres
continuam a enfrentar barreiras à
igualdade de oportunidades.

1 em 3 mulheres sofreu actos de violência.
38% das mulheres sofreram assédio sexual
no local de trabalho.
43% das mulheres deixam o mercado de
trabalho depois de terem filhos.
As mulheres ganham 77 cêntimos por cada
dólar que um homem ganha.
Photo: credit: UN Photo/Liba Taylor

A pandemia de COVID-19 já
começou a reverter o progresso
alcançado nos últimos anos...

Apenas 8% dos CEOs Fortune 500 são mulheres.
As mulheres ocupam 17% dos lugares de
administração em todo o mundo.
12% dos países têm mulheres como chefes
de estado.
40% das economias têm leis que restringem a
decisão das mulheres se juntarem e
permanecerem no mercado de trabalho
Photo: credit: UN Photo/Manuel Elias
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… mas é também uma oportunidade
para romper com os estereótipos de
género e tornar a retoma mais
inclusiva, em termos de género.
Os Women’s Empowerment Principles
fornecem um enquadramento para que
empresas de todos os sectores e dimensão
possam reverter estas tendências –
promovendo a igualdade de género no local de
trabalho, no mercado e na comunidade.
Princípio WEP 1: Estabelecer uma liderança
empresarial de alto nível para a Igualdade de
Género.
Photo: credit: UN Photo/Ryan Brown
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O programa
foi lançado pela United Nations
Global Compact para acelerar o progresso e apoiar as empresas a
definir e alcançar metas ambiciosas para a representação e a
liderança das mulheres.

A participação feminina é um direito
fundamental mas também
essencial para melhorar o
desempenho nos negócios.

Empresas com elevada representação feminina
têm um retorno anual 2,8% mais alto.
A liderança feminina está ligada a uma melhor
performance ESG, incluindo a redução de emissões
de gases com efeito de estufa.
Estudos em empresas demonstram que equipas
com equilíbrio de género originam maior
envolvimento, reconhecimento da marca, retenção
de clientes, lucro e crescimento.
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500+

Empresas participantes

32% PMEs 26% empresas nacionais

40+
Países

2.500+

Representantes

Photo:: Target Gender Equality leaders at Global Compact Local Networks
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PARTICIPANTES TGE PORTUGAL | 1ª e 2ª EDIÇÃO

A 3ª edição do
envolve
e mais de

.

Através das múltiplas atividades
programáticas, o Target Gender Equality…
… promove o equilíbrio de género na liderança empresarial, desde os boards às
direções executivas.
…impulsiona a ação empresarial em prol do ODS 5 e, em particular da Meta 5, que
apela à participação plena e efetiva das mulheres e à igualdade de oportunidades
para a liderança até 2030.
…suporta diretamente a implementação dos Women’s Empowerment
Principles, que guiam as empresas a avançar na igualdade de género no local de
trabalho, no mercado e na comunidade.

ANÁLIDE DE DESEMPENHO

CAPACITAÇÃO

ACTION
DIALOGUES

ADVOCACY

RACIONAL FINANCEIRO
As empresas com uma elevada percentagem
de representação de mulheres têm um
retorno anual 2.8% mais alto(Morgan
Stanley, 2019)

Target Gender Equality demonstra como
aumentar a participação e a liderança das
mulheres nas empresas impulsiona a
sustentabilidade empresarial e contribui para a
Agenda 2030 da ONU.

RACIONAL DE SUSTENTABIILIDADE
A liderança feminina está relacionada com
uma melhor performance ESG, incluindo
redução das emissões de GEE, relações
laborais mais fortes, menor índice de fraude
e tráfico de influência, assim como outras
falhas de caráter ético (IFC, 2019)

O programa inicia com a utilização guiada da
WEPs Gender Gap Analysis Tool para ajudar as
empresas participantes a compreender o seu
atual desempenho em igualdade de género,
identificar gaps e barreiras.

Módulo 1

Módulo 2

As empresas completam uma série de
workshops interativos, que irão apoiar o
desenvolvimento de um Plano de Ação adaptado
à realidade de cada empresa.

Módulo 3

Estabelecer metas
& definir a ambição
Estratégias para o
sucesso – Remover
barreiras ao
progresso e agir de
modo efetivo
Medir &
Comunicar o
progresso

Guia para o Plano de Ação
Ajuda os participantes a refletir sobre o
conteúdo de cada Módulo e a aplicar as
aprendizagens-chave ao contexto das suas
respetivas empresas.

DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

Se a diversidade se refere à contagem de
pessoas, então a inclusão refere-se a fazer as
pessoas contar.

IGUALDADE SALARIAL
Ao nível global, a desigualdade salarial está
registada nos 16%. De acordo com um estudo,
40% das mulheres inquiridas deixariam a sua
empresa se descobrissem que um colega do sexo
masculino com as mesmas funções ganhava mais.

Embora o objetivo global seja alcançar o
equilíbrio de género nas empresas,
designadamente na gestão de topo, o
programa adota uma abordagem holística
reconhecendo que muitas barreiras têm de
ser abordadas para nivelar o campo de ação.

PRECONCEITO
INCONSCIENTE
44% das inquiridas aponta o preconceito
inconsciente entre as chefias e a falta de equilíbrio
entre a vida profissional, familiar e pessoal como
barreiras significativas à paridade de género.

APOIO À
MATERNIDADE
43% de mulheres altamente qualificadas e
com filhos abandonam as carreiras durante
um período de tempo.
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Oportunidades globais e nacionais de aprendizagem
irão fornecer às empresas o conhecimento
necessário para uma ação ambiciosa.

Ao longo do programa, os Action
Dialogues irão reunir executivos
empresariais com líderes do governo,
da sociedade civil e de outras partes
interessadas para expandir a
confiança, forjar parcerias e
aprofundar a responsabilização pela
igualdade de género.

Ao longo do programa, uma campanha global e uma
série de eventos de grande visibilidade dão a conhecer
os objetivos e as ações das empresas, apresentam o
business case para a igualdade de género e promovem
a liderança no feminino.
As empresas participantes serão, também,
convidadas a integrar uma Newsletter global e um
grupo de LinkedIn.

Reconhecendo que desafios globais exigem
soluções locais, o TGE é operacionalizado à escala
nacional. As multinacionais poderão integrar o
programa nos diversos países em que operam.
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Target Gender
Equality beneficia
ainda do suporte de
uma Coligação
Global, que fornece
apoio especializado
ad hoc e ajuda a
amplificar o apelo à
igualdade de género
e à liderança das
mulheres.

CRONOGRAMA
2022

ABR

MAIO

JUN

ADESÃO

JUL

AGO

SET

OUT

ANÁLISE DE DESEMPENHO

• Utilização guiada da WEPs
Gender Gap Analysis Tool
• Relatório de apresentação dos
resultados agregados das
empresas participantes

NOV

DEZ

JAN
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MAR

ACTION DIALOGUES
• Diálogos de alto nível com partes
interessadas sobre as principais barreiras
ao progresso nacional
• Geradores de compromissos concretos de
ação e colaboração.

CAPACITAÇÃO

•
•
•
•
•
•

FEV

On Demand: sessões Academy E-learning Tool on Gender Equality
Workshop 1: Instrumentos Regulatórios | Perspetiva Nacional e Europeia
Workshop 2: Definir a ambição & estabelecer metas
Workshop 3: Estratégias para o sucesso
Workshop 4: Medir & Comunicar o progresso
Materiais: Guia | Plano de Ação | Inclusive Language Guide

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
TGE PORTUGAL | 3ª EDIÇÃO
Programa exclusivo para Empresas Participantes do UN Global
Compact
Valor de Investimento no Programa:
Target Gender Equality Portugal

2 500€ (Dois mil e quinhentos euros)

Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor

Adesão até 30 de junho, 2022
Inscrições:
https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_difRSlyXw795JCS

Saiba mais em:
https://globalcompact.pt/programas/341-target-gender-equality
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