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O que é Working Genderation?

O projeto “Working Genderation – no Trabalho e na Vida”, criado no âmbito da
candidatura ao Programa PT07: Integração da igualdade de género e promoção do equilíbrio
entre o trabalho e a vida privada, é financiado pelo EEA Grants, mecanismo de financiamento
europeu e cujo parceiro nacional é a CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género).

O projeto cria, com as empresas e para as empresas, instrumentos e soluções para a
promoção da igualdade entre homens e mulheres, bem como reforça mecanismos de
encorajamento, reconhecimento, acompanhamento e divulgação de práticas promotoras da
igualdade e da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

Convidamo-lo a participar neste projecto em que antecipamos um conjunto de
BENEFÍCIOS merecedores de toda a sua atenção:

- Formação Gratuita e Certificada: enquadrada na formação contínua obrigatória para
todos os trabalhadores;

- Publicidade no site, revista e redes sociais do Projeto;

- Promoção e desenvolvimento de uma imagem corporativa assente na
responsabilidade social da empresa;

- Investimento no capital humano da empresa, sem distinção de género;

- Possibilidade de candidatura a prémios nacionais da CITE (Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego) – “Igualdade é Qualidade”.
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