Direção das Empresas
Intervenção Formativa Individualizada
Entrevista Semi-estruturada

Identificação Pessoal

Nome: ____________________________________________________________________
Idade:_______
Habilitações:__________________________________________________________________

Conhecimentos sobre o tema

1. Se falarmos em Igualdade de Género, o que associa a este tema?
2. O que conhece sobre esta temática?
3. Que problemáticas pode identificar desta temática no interior/dia a dia das
empresas?

4. Que utilidade pensa que este tema poderá ter para as empresas
(organização, gestão, produtividade, qualidade)?
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Medidas de conciliação entre a vida privada e profissional

5. O que pensa da gestão flexível dos horários? (Como são definidos os horários
dos/as seus/suas colaboradores/as?).

6. O que pensa da possibilidade/existência de faltas ou ausências do local de
trabalho para resolução de assuntos familiares?

7. Acha que são mais os homens ou mulheres a solicitar este ajustamento? O que
pensa disto?

Gestão da Carreira Profissional

8. Para si, qual deverá ser o critério chave para a progressão na carreira?

9. O que pensa das desigualdades salariais entre homens e mulheres, mesmo no
exercício das mesmas funções?

10. O que pensa acerca do gozo das licenças de parentalidade? Fale-nos nos ganhos
pessoais e perdas profissionais (ou o seu contrário) que isto pode arrecadar.

Gestão do trabalho/carreira no interior da empresa

11. O que pensa da existência de trabalhos/funções diferenciadas pelo sexo da
pessoa?

12. Acha que homens e mulheres têm iguais oportunidades de formação
profissional dentro da mesma empresa?

13. Acha que homens e mulheres têm iguais oportunidades de acesso a postos de
chefia?
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14. Na hora de despedir, o sexo da pessoa é um fator ponderativo?

15. Quais pensa ser os factores determinantes na hora da contratação e progressão
dentro de uma empresa?

Finalização

16. Acha que estas são questões importantes para a vida das empresas?

17. Para as empresas, que impacto acha que poderão ter medidas mais igualitárias
no acesso e progressão nas carreiras de homens e mulheres?

Caracterização da empresa

Identificação: ______________________________________________________________
Setor de actividade: _________________________________________________________
Número de colaboradores/as: ________________________________________________
Outras Características:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data e Local
__________________________________________
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