Ge
Forum Empresas para a Igualdade
0 nosso compromisso

ACORDO DE ADESAO
o

Forum Empresas para a Igualdade de Género

—

0 nosso Compromisso é prornovido pela

Comisso para a Igualdade no Trabaiho e no Emprego

—

CITE e por urn conjunto de empresas

dos setores privado, piiblico e cooperativo, que a ele queirarn aderir.

o

Forum ernana de urna vonthde cornum ern assumir urna cultura de reconhecirnento da

igualdade de género como pilar do desenvolvimento e sustentabilidade no rnundo
ernpresarial. 0 objetivo do rnesrno é a criaçäo de urn FOrum de Ernpresas que, face aos
desafios da cornpetitividade, assumem, incorporando nas suas estratégias de gesto, as
princIpios de igualdade entre rnulheres e homens nurn comprornisso clara corn a prornoco
da igualdade profissional e corn o firn de todos as processos discrirninatOrios.

A coordenaçâo do FOrurn

e

garantida por task force mandatada pelos rnernbros e as

atividades serão desenvolvidas através de urna metodologia de trabaiho corn e para as
ernpresas.

A Cornisso para a Igualdade no Trabaiho e no Ernprego cornprornete-se a:
1.

Dinarnizar, promover, acornpanhar e apoiar todas as fases do Projeto;

2.

Reforcar os rnecanismos de troca de experiências e práticas prornotoras de igualdade de
género no trabalho, no ernprego e na forrnacâo profissional;

3.

Garantir a disponibilizaçào de indicadores de género e de instrurnentos de poiltica
nacional e internacional atualizados junto das ernpresas parceiras.
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Gen
Neste contexto,

1.

A empresa REN

—

Redes Energéticas Nacionais dá o seu acordo de adesão ao FOrum

Empresas para a Igualdade de Género —0 nosso Corn promisso, na qualidade de parceira.

2.

Esta adeso implica a definiço de compromissos de meihoria em matéria de Igualdade de
Género por parte de cada empresa parceira, que se anexam a este Acordo e dele fazern
parte integrante, em funçâo de diagnósticos realizados internamente, utilizando, se
adequado, a Guido de Auto-avaliaçào em Igualdade de Género nas Empresas (Projeto
Diôlogo Social e Igualdade nas Empresas coordenado pela CITE).

Redes Energeticas Nacionais comprornete-se, ainda, a:

•

A empresa REN

•

Participar nas reuniöes de trabaiho e nas atividades do projeto, de forma ativa, corn

—

outras empresas e corn a CITE.
•

Aceitar que o FOrum divulgue as acöes e boas práticas, bern corno os progressos
registados, a acordar rnutuarnente, em matéria de igualdade e no discriminaco entre
muiheres e hornens no trabalho, no emprego e na forrnaço profissional que possarn vir a
ter irnpacto e ser replicadas junto do tecido empresarial.

Vai o presente acordo e respetivo(s) anexo(s) ser assinado por representantes legais de ambas
as partes e devidarnente carirnbado, em duplicado.

Pela REN —Redes

Pela COMISSAO PARA A IGUALDADE NO TRABAL-IO E NO EMPREGO

—

CITE
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