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Os “Laboratórios de Igualdade” têm por objetivo promover a 

dimensão da igualdade e não discriminação entre homens e mulheres 

no trabalho e no emprego, combater a segregação nas profissões e 

eliminar as discriminações laborais. 

 

Os Laboratórios pretendem capacitar as pessoas para a 

operacionalização das políticas e das práticas organizacionais em 

matéria de igualdade no trabalho e no emprego, facilitando 

conhecimento e instrumentos que promovam o desenvolvimento das 

suas competências em cada organização ou empresa. 

 

A estrutura dos “Laboratórios de Igualdade”: 
 
1.º Laboratório 
A Situação das Mulheres e dos Homens no Mercado Trabalho; 
 

2.º - Laboratório 
Enquadramento Conceptual da Igualdade; 
 

3.º Laboratório 
Instrumentos e Estratégias de Intervenção para a Igualdade; 
 

4.º Laboratório 
Planos para a igualdade e Instrumentos de Conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal. 

 
Os Laboratórios de Igualdade destinam-se a diversos públicos estratégicos, tais 
como: dirigentes, profissionais da administração pública, central, regional e 
local, e profissionais de empresas e de outras entidades. 
 
 



 

 

1. Webinar do Laboratório - A Situação das Mulheres e dos Homens no Mercado de 

Trabalho. 
4 de novembro de 2020 – 14h30 - 16h30 

• As assimetrias e as desigualdades entre mulheres e homens; 

• A segregação profissional horizontal, vertical e setorial;  

• Trabalho igual e trabalho de valor igual; 

• Trabalho pago e trabalho não pago; 

• Os usos do tempo pelas mulheres e pelos homens; 

• Os desequilíbrios de género no processo de tomada de decisão política, económica e na 

esfera privada 

2. Webinar do Laboratório: Enquadramento Conceptual da Igualdade 
6 de novembro – 14h30 -16h30 

• Proteção da parentalidade;  

• Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; 

• Igualdade e não discriminação; 

• Diversidade;  

• Estereótipos e papéis de género; 

• Gap salarial; 

• Sexo e género; 

• Interseccionalidade; 

• Outros 

3. Webinar do Laboratório: Instrumentos e estratégias de intervenção para a Igualdade 

11 de novembro – 14h30 -16h30 

• Os mecanismos nacionais para a igualdade em Portugal; 

• Políticas Públicas de Igualdade de Género;  

• Mainstreaming de género e ações positivas;  

• Linguagem inclusiva. 

4. Webinar do Laboratório: Planos para Igualdade nas organizações e Instrumentos de 

Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

13 de novembro – 14h30 -16h30  

• Planos para a igualdade; 

• Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; 

  



 

 

Público-Alvo: 

Os Laboratórios de Igualdade destinam-se a diversos públicos estratégicos, tais como: dirigentes, 

profissionais da administração pública, central, regional e local, e profissionais de empresas e de outras 

entidades. 

 

Duração: 

12 horas – As sessões por Webinares realizadas pela plataforma zoom da CITE, com 8 horas de sessões 

síncronas e 4 horas com sessões assíncronas em articulação com a equipa formadora da CITE. 

 

Número de Participantes: 

Os/as participantes indicados pelas entidades.  

 

Formadores/as: 

As ações de formação são asseguradas por profissionais devidamente credenciados/as com formação 

pedagógica e científicas adequadas às matérias, em cumprimento dos normativos legais em vigor. 

 

 

Inscrições até ao dia 2 de novembro de 2020: 

As inscrições são gratuitas, através do preenchimento do seguinte  formulário:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzdjyprih-jKaJUsM3b90J3_-

Qvekc9Zbgjyo02pR3k21Dw/viewform 

 

Contactos:  

Rua Américo Durão, n.º 12-A – 1.º e 2.º andares, 

Olaias, 1900-064 Lisboa 

Telf: 215954000 

E-mail: geral@cite.pt 
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