
PARPÚBLICA renova compromisso com boas práticas na igualdade de género 
 
 
 

  
A PARPÚBLICA renovou o seu compromisso com as boas práticas na igualmente de género, 
numa sessão pública organizada pelo Fórum Organizações para a Igualdade (iGen), uma 
iniciativa da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), à qual a holding 
estatal aderiu em janeiro de 2020. 
Nesta cerimónia, que decorreu dia 18 de maio, cinco novas organizações/empresas juntaram-se 
ao iGen, enquanto as 68 já membros renovaram o seu compromisso com os princípios da 
igualdade de género e da responsabilidade social, bem como o reconhecimento do caminho 
que tem vindo a ser percorrido. O encontro contou a presença da secretária de Estado da 
Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, e a presidente da CITE, Carla Tavares, bem 
como representantes das 73 entidades agora membros, entre eles o presidente da 
PARPÚBLICA, Jaime Andrez. 
  
O iGen – Fórum Organizações para a Igualdade foi criado em 2013 e é composto agora por 73 
organizações, nacionais e multinacionais, dos setores público, privado e da economia social, 
que operam em Portugal e representam, no seu conjunto, cerca de 2% do PIB português. Os 
membros do iGen – Fórum Organizações para a Igualdade assumem o compromisso de reforçar 
e evidenciar a sua cultura organizacional de responsabilidade social, incorporando nas suas 
estratégias e nos seus modelos de gestão, os princípios da igualdade entre mulheres e homens 
no trabalho e no emprego. 
Com a renovação do compromisso, a PARPÚBLICA reafirma o seu empenho com esta cultura 
coletiva de responsabilidade social e justiça e com o aprofundamento dos princípios de 
igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no mercado de trabalho, que já estão 
presentes em todas as suas estratégias de gestão e organização. Na PARPÚBLICA, o desígnio da 
igualdade – em todas as suas dimensões –, otimiza a diversidade equilibrada. 
 


