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num assumir permanente do direito
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1.

Mensagem do Diversity & Inclusion
Leader da PwC Portugal

Porque diferente
é melhor…
Enquanto “Diversity & Inclusion Leader”
da PwC Portugal acredito que a nossa
capacidade para aportar valor para os
nossos “Stakeholders”, especialmente para
os nossos Clientes, depende sobretudo da
criação e manutenção de relações fortes
entre pessoas que possuem múltiplos
talentos, experiências e “backgrounds”. Por
outro lado, para sermos a empresa número
um em talento, devemos ser capazes de
atrair, desenvolver e manter pessoas com
potencial, e que consigam trabalhar,
de forma eficiente, em equipa.

Na PwC, acreditamos que
o talento não possui idade,
raça ou género.

PwC

Sabemos que as pessoas são tão diversas
quanto a natureza humana e, para termos os
melhores profissionais, é preciso compreender
que os talentos se apresentam de diferentes
formas. É por este motivo que Diversidade
e Inclusão se torna um tema prioritário
para a “network” de firmas da PwC.
Sendo este um tema de grande importância
para a PwC a nível global, o mesmo é
diretamente gerido pelo “Global Diversity
& Inclusion Council”, presidido pelo nosso
“Chairman global” – Bob Moritz – e apoiado
por um conselho de Partners, espalhados um
pouco por todo o mundo.
Na PwC Portugal, em alinhamento com a
“network” de firmas da PwC, sentimos que
identificámos uma abordagem que tem
acelerado o nosso progresso ao nível da
Diversidade e Inclusão, o que significa que
temos uma história relevante para partilhar.
Essa é a nossa intenção com esta publicação:
partilhar o nosso percurso, sendo que, em
última instancia, é somente isso, um percurso.

Paulo Ribeiro,
Diversity & Inclusion
Lead Partner

“Para nós, é importante
sermos uma organização
reconhecida por incentivar
a inclusão e a diversidade
– aspetos basilares numa
empresa cujas pessoas
são, sem dúvida, o ativo
principal.”
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2.Introdução
Atualmente, as organizações que, como
a PwC1, têm como principal recurso as
pessoas, enfrentam diversos desafios
relacionados com as questões de talento,
tais como:
• dar resposta à entrada de um grande
número de “millennials”;
• abordar a fraca representatividade das
mulheres em posições de liderança e gestão;
• descobrir talentos que farão expandir
e possibilitarão a colaboração com novos
mercados geográficos;
• superar as restrições ao crescimento das
empresas, resultantes da fraca existência
de competências consideradas “core”;
• gerir uma mão-de-obra multigeracional,
com responsabilidades sobre dependentes
(incluindo colaboradores com bebés
e pais idosos); e
• dar resposta ao aumento do poder de
consumo de segmentos específicos de
população, recrutando talentos que
reflitam a diversidade dos nossos clientes.

A PwC refere-se à “network” PwC e/ou a uma ou mais
das suas firmas membros, cada uma das quais é uma
entidade jurídica separada. Consulte www.pwc.com/
structure para mais detalhes.

1

PwC

A mudança para um mundo
mais diverso é o caminho. Muitas
organizações já estão a inovar,
respondendo de forma eficaz
a estas mudanças.
Todos estes desafios de gestão de talento
trazem riscos de negócio para os quais não
há uma resposta adequada. Mas, ao mesmo
tempo, trazem grandes oportunidades para
as organizações com visão-futura, que se
posicionam de forma a capitalizar o potencial
da diversidade, de forma a impulsionar a
melhoria do desempenho empresarial.
De acordo com o “Annual Global CEO
Survey 2015”, realizado pela PwC, um
número crescente de CEO afirmam estar
preocupados, no que respeita às implicações
que a disponibilidade de competências
terão para o seu negócio, existindo um total
de 64% de CEO que confirmam ter uma
estratégia de diversidade e inclusão em
prática, e 13% planeiam adotar uma nos
próximos 12 meses2.
A marketplace without boundaries? Responding to
disruption. 18th Annual Global CEO Survey, PwC 2015

2
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Estes dados sugerem que muitos CEO estão
a começar a ter consciência de que têm uma
imensa “pool” de talentos sob a sua alçada,
que podem não ter conseguido potenciar
durante muito tempo.
E os CEO têm vindo a identificar benefícios
significativos relacionados com a diversidade
e a inclusão. De facto, 85% dos CEO cujas
organizações têm estratégias de inclusão
e diversidade dizem que as mesmas foram
responsáveis por melhorar o desempenho,
77% dizem que melhorou a satisfação
dos clientes e 55% dizem que os ajudou a
competir em novas indústrias ou geografias3.
De facto, a diversidade entrou na agenda
dos CEO nos últimos anos, mas a questão
continua a ser como é que poderão as
empresas pôr as suas estratégias de
diversidade em prática – e poucas parecem
ter progressos visíveis. Cerca de 70% dos
10.000 colaboradores “millennial” sente que
as empresas se esforçam por abordar o tema
da diversidade, no entanto as oportunidades
continuam a não ser iguais para todos4.

O compromisso das empresas relativamente
à diversidade têm-se tornado cada vez mais
vital: 86% das mulheres e 74% dos homens
“millennial” dizem que uma política de
diversidade, igualdade e inclusão laboral é
importante aquando da tomada de decisão
sobre trabalhar ou não para determinada
organização5.
Na PwC sabemos que é necessário talento
diversificado e, também por este motivo,
estamos empenhados em transformar estes
desafios de talento em oportunidades de
negócio. No entanto, reconhecemos que não
existe uma resposta “quick-fix” para este
assunto. Atrair, desenvolver, envolver e reter
o talento diversificado, enquanto se promove
uma cultura de inclusão, onde a diferença
é valorizada e abraçada, não é fácil.
Progredir é desafiante e não afirmamos
ter todas as respostas ou ter atingido
o progresso que queremos, no entanto
estamos empenhados em maximizar as
oportunidades que temos criado ao nível
da diversidade.

<5%
Atualmente, menos de
5% do ranking Fortune
500 são mulheres
Fonte: www.fortune.com/2016/06/06/
women-ceos-fortune-500-2016

97%
97% dos millennials
(homens e mulheres)
consideram o worklife
balance importante
Fonte: “The female millennial:
A new era of talent, PwC”

72%
A marketplace without boundaries? Responding to
disruption. 18th Annual Global CEO Survey, PwC 2015

3

4

The female millennial, A new era of talent, PwC 2015

PwC

A marketplace without boundaries? Responding to
disruption. 18th Annual Global CEO Survey, PwC 2015

5

72% dos CEO dizem
que a disponibilidade
de competências é uma
preocupação

Fonte: 19th Annual CEO Survey, PwC 2016

86%

74%

Uma política de
diversidade e inclusão
é importante para mim
quando decido se devo
ou não trabalhar para
a empresa
Fonte: “The female millennial:
A new era of talent, PwC”

Organizações falam
sobre diversidade,
mas eu não sinto que
as oportunidades são
realmente iguais
para todos
Fonte: “The female millennial:
A new era of talent, PwC”

71%
2015

Concordam

54%
2011

17%
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Percentagem de CEO’s que concordaram que a sua organização teve os seguintes benefícios
em virtude da sua estratégia para promover a Diversidade & Inclusão
100%

80%

60%

40%

55%
Competir
em novas
industrias/
geografias

63%
Alavancar
tecnologia

75%
Satisfazer
as novas e
crescentes
necessidades
dos clientes

77%
Aumentar
a satisfação
dos clientes

78%
Inovar
+
Colaborar
internamente/
externamente

83%
Fortalecer
a marca e
reputação

85%
Aumentar
a Business
Performance

90%
Atrair
talento

20%

Fonte: 18th Annual Global CEO Survey, PwC 2015

PwC
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3.O percurso da network PwC
“Acredito plenamente
que homens e mulheres
desempenham um papel ativo no
sucesso da nossa firma. Se ambos
os géneros se sentirem realizados,
tanto a empresa como as pessoas
beneficiam. Portanto não tenho
dúvidas em afirmar que a
igualdade de géneros
é crucial para o sucesso
saudável da nossa empresa”.
Paulo Ribeiro
Diversity & Inclusion
Lead Partner

PwC

A nossa jornada no âmbito da Diversidade e
Inclusão” começou formalmente em 2004,
quando a “network” de firmas PwC se focou
numa abordagem consistente sobre este
tema, como um imperativo para o negócio,
facilitador da implementação da nossa
estratégia de negócio internacional. Muita
coisa mudou nos anos que se seguiram, em
particular no que diz respeito à tomada de
decisão que impulsiona a operacionalização
da abordagem da “network”.

Foi assim que chegámos à abordagem PwC
“Diversity & Inclusion” (D&I) e à história que
partilhamos no relatório “The PwC diversity
journey – Creating impact, achieving results”,
que resultou em diversos avanços, incluindo
o nosso processo de análise da D&I; a adoção
do nosso “Global Inclusion Index”; a evolução
da nossa estratégia, prioridades e estrutura de
“governance”; o ecossistema de D&I da PwC;
e muitas intervenções bem-sucedidas, as
quais poderão ser aprofundadas ao longo
do relatório.

No relatório, encontrará:

• uma visão mais abrangente da jornada de diversidade da
PwC nos últimos 12 anos – como é que a diversidade e a
inclusão são definidas na PwC e como é abordada a D&I
hoje em dia;
• uma explicação mais aprofundada do ecossistema PwC
D&I e de como é utilizado para colocar em prática
a estratégia de D&I;
• uma visão geral detalhada do PwC Global Inclusion Index;
• casos de estudos, que apresentam as principais atividades
levadas a cabo pela network de firmas PwC, por exemplo:
, HeForShe, Aspire to lead e Territory
Diversity Leader role;
• Práticas de D&I comprovadas das firmas da network PwC
em todo o mundo;
• perfis dos diversity leaders da PwC e sponsors
da diversidade, enquanto exemplos a seguir.
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2004

2005

A network de
firmas PwC
começou a
concentrar-se numa
abordagem
globalmente
consistente da
diversidade,
como um
imperativo
empresarial
e facilitador
da nossa
estratégia
de negócio
internacional.
A esta data,
11% dos nossos
partners são do
sexo feminino.

Foi criado
o “Gender
Advisory
Council”
(GAC).

PwC

2007

2008

2009

Foi
Foi lançado o A primeira líder
desenvolvida
“PwC Gender
feminina
agenda blog” é nomeada para uma estratégia
(pwc.com/
a nossa “Global de diversidade
para focar
genderagenda).
Leadership
dimensões
Team”.
mais amplas
da diversidade
e apresentado
o “Global
Diversity &
Inclusion
Council”.

2010

2011

Foi apresentada
Foi iniciado
a seguinte
um processo
questão como
de realização
de avaliações um “item core”
no “Global
de diversidade
– “deep dive” People Survey”
realizado
– em quatro
empresas PwC anualmente: “A
PwC apresenta
(diferentes
um ambiente
em tamanho
e localização inclusivo, onde
as diferenças
geográfica).
individuais são
valorizadas e
respeitadas”
(“score”: 65%).

2013

2014

2015

Foi alcançado
Foi adotado
O foco na
novo aumento
o D&I
diversidade foi
acelerado: foi “accountability nos números
de admissão
framework”,
estabelecida
de partners
o “Global
uma nova
mulheres
Inclusion
estrutura de
(para 26%) e a
Index” e
“governance”,
representação
foi lançada
foram
feminina no
a “Global
nomeados
Diversity Week”. “partnership”
“territory
aumenta para
Os números
diversity
18% (em
de admissão
leaders” em
relação aos
de partners
todas as firmas
11% em 2004).
femininos
PwC e foi
Foi nomeado
aumentam
apresentada
um “Global
2 pontos
a abordagem
LGBT Board”.
percentuais
“2 + 1” às
para 25%.
dimensões da
diversidade.

2016
Bob Moritz
nomeia a
“Global
Leadership
Team” mais
diversificada
até à presente
data no que
se refere ao
género, com
oito mulheres
representadas
na “leadership
team” (44%)
e o “score” do
“people survey
inclusion” é
de 77%, um
aumento de
12% pontos
percentuais,
desde a
primeira
introdução em
2011. Mais uma
vez, são feitos
progressos nas
admissões
de partners,
com a
representação
feminina a
aumentar
para 27%.
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3. O percurso da network PwC

A nossa estrutura
de “governance” de D&I
O “Global Diversity & Inclusion Leader” da
PwC, apoiado pela equipa central de D&I,
é responsável pela articulação da estratégia
de D&I da “network” e pelo desenvolvimento
de políticas, iniciativas e ferramentas de apoio
para alcançar uma abordagem comum e
coordenada de D&I em todas as firmas PwC.
Realizamos várias atividades específicas
de diversidade com todas as firmas PwC
– são exemplos a “Global Diversity Week”
e o nosso papel como “UN 10x10x10
HeForShe Impact champion” – e
incentivamos a adoção por todas as firmas
PwC da nossa estratégia e abordagem global
de D&I.

Além disso, pedimos a cada firma
que se concentre em pelo menos
uma dimensão adicional da
diversidade que seja importante
localmente. Diferentes partes
do mundo têm diferentes
prioridades de talento, e essa
abordagem apoia uma estratégia
de diversidade global mas
com um “toque” também local.

PwC

Abordagem 2+1
Através da “network”, adotamos uma abordagem 2+1 para as dimensões
da diversidade. Isto significa que pedimos a todas as nossas firmas membro
que se concentrem em duas dimensões comuns da diversidade – que são:

1) Valorizando as diferenças
– porque cada um de nós é diferente
– na forma como entendemos,
pensamos, falamos ou agimos.

Valorizar
as diferenças

+1

Género

2) Género
– porque 48% da mão de obra global
é feminina, mas essa proporção
ainda não se reflete nos diferentes
cargos de liderança.

Diversidade e Inclusão
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4.O percurso da PwC Portugal
A PwC Portugal, em alinhamento
com a “network”, considera a
diversidade um tema prioritário.
Com efeito, entendemos que
a diversidade dos nossos
colaboradores é uma expressão
da nossa vantagem competitiva.
Assim, estamos comprometidos em
realizar iniciativas que fortaleçam
o ambiente diverso e inovador, que
é fruto da pluralidade de pessoas
talentosas, que enriquecem e
criam valor para a nossa firma.

Na PwC Portugal o tema da Diversidade e
Inclusão é gerido pelo “Diversity & Inclusion
Leader” da PwC Portugal, Paulo Ribeiro, que
reporta ao “Territory Leadership Team” (TLT).
Desde o ano fiscal de 2013 temos levado
a cabo um conjunto de iniciativas de
promoção da diversidade e da inclusão.
De entre as iniciativas desenvolvidas,
destacam-se 3 programas relacionados com
a diversidade e igualdade de género em
contexto profissional.

Maria Antonia Torres,
Human Capital
Lead Partner

“A diversidade ao nível da
gestão de uma empresa
(e também ao nível das
equipas) torna-a mais capaz
de antecipar as mudanças,
de analisar as diferentes
vertentes de um problema
e de ser mais inovadora na
descoberta de soluções”.
PwC
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4. O percurso da PwC Portugal

“A discussão deste tema em
Davos, coloca-o de forma
incontornável na agenda dos
CEO, no contexto de que no
futuro o talento irá fazer, cada
vez mais, toda a diferença”
Maria Antónia Torres
Human Capital Lead Partner

O “HeForShe” é um movimento que
pretende promover a igualdade de género,
por todo o mundo.

O “Aspire to lead”, lançado em 2014, é um
programa que se tem revelado um sucesso
e que já deu lugar a 3 “webcasts” globais.

Foi criado pela ONU no âmbito da iniciativa
“UN Women”, e a Madrinha é a atriz
Emma Watson.

O último “webcast” denominado “Take
your career to centre stage. Lessons from
the business of Hollywood” realizou-se em
fevereiro de 2016 em direto de Hollywood.
A Academy of Motion Picture Arts and
Sciences apadrinhou o evento que culminou,
nesse dia, com a entrega dos Óscares de
Hollywood. A “host” deste evento foi a atriz
galardoada Geena Davis – Co-Fundadora do
Bentonville Film Festival e do Geena Davis
Institute on Gender in Media.

A PwC envolveu-se, desde o primeiro
momento (em 2014), neste movimento,
sendo que vários líderes globais e da PwC
Portugal apoiam este movimento.
Neste âmbito, foi ainda lançado um
relatório global com dados sobre
diversidade de género em contexto
empresarial. A PwC apoiou a preparação
deste relatório, em colaboração com outras
nove empresas de grande dimensão.
O referido relatório – “HeForShe Parity
Report” – foi anunciado no dia 22 de
janeiro de 2016, no “World Economic
Forum”, em Davos (O vídeo de divulgação
deste relatório encontra-se disponível
aqui).

PwC

Em fevereiro de 2015 realizou-se um
“webcast” subordinado ao tema “What
would you do if you were not afraid?
Building the confidence to lead". Este
“webcast” contou com a participação de
Katty Kay e Claire Shipman, autoras do livro
"The Confidence Code", que partilharam
algumas dicas essenciais para o crescimento
de um líder.

Diversidade e Inclusão
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O “Connect to Success” tem como objetivo
criar um maior dinamismo na economia
portuguesa, apoiando empresas detidas por
mulheres Portuguesas que, através de um
processo de Ayrton-certificação, se podem
candidatar, entre outras iniciativas de apoio,
a um projeto de “mentoring” corporativo.
É um programa da embaixada dos Estados
Unidos com o apoio da Fundação Luso-Americana. A ex-Embaixatriz Kim Sawyer
foi a principal impulsionadora do “Connect
to Success”.
A PwC associou-se a este programa em 2014.
Na 1ª edição, a PwC apoiou as empresárias
que criaram a “Only Food” – uma empresa
que se propõe preencher uma lacuna no

PwC

mercado alimentar nacional, oferecendo
uma gama de alimentos saudáveis, e que,
após ter trabalhado na definição do seu
modelo de negócio e estratégia, se prepara
para fazer o lançamento da sua oferta no
mercado em breve.
Na 2ª edição (a decorrer em 2016), a PwC
apoiou a empresária Liliana Alves, uma
designer de joias que produz peças únicas
e versáteis, onde a prata e a técnica da
filigrana são centrais.
Já em 2017, a PwC tem mantido o seu apoio
neste âmbito, desta feita numa estreita
relação com uma empresa do setor da
música/espetáculos.

Ana Silva,
Director

“Este programa que foi
distinguido como “Diversity
& Inclusion Community
Program of the Year”, é
inovador e distintivo no apoio
que dá a empresárias que
querem arriscar e fazer a
diferença, com o lançamento
ou dinamização do seu
negócio. De certa forma,
este programa tem sido
também um desafio para
nós na medida em que é raro
trabalharmos com “start-ups” ou empresas de pequena
dimensão – posso dizer que ao
longo dos últimos meses temos
vivido as pequenas conquistas
de forma intensa e é com
muito agrado que vemos que
podemos contribuir de forma
relevante para iniciativas
deste género”.
Diversidade e Inclusão
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4. O percurso da PwC Portugal

Outras iniciativas de diversidade e inclusão
FY18

Setembro

(1 julho 2017
a 30 junho 2018):

Apoio ao Programa “Girl Move”

Em setembro de 2017, recebemos Silvia Cumbana, Moçambicana,
de 26 anos, licenciada em Relações Internacionais e Diplomacia pelo
Instituto Superior de Relações Internacionais de Maputo e aluna
da Academia “GirlMove”. Esteve a estagiar, durante um mês,
com a equipa de “People & Change Consulting,tendo ajudado a
desenvolver a estratégia de Responsabilidade Corporativa da firma.

Outubro
Campanha de Diversidade

A PwC realizou a Campanha de Diversidade que incluiu:
• “Celebração do Dia Internacional do Homem” com atividades
relacionadas com a saúde e bem-estar
• Celebração do “World Mental Health Day”
• Distribuição de pulseiras relacionada com o tema da Diversidade
• Partilha de resultados do questionário sobre diversidade
(lançado em março de 2017)
Alguns resultados do “survey” na imagem ao lado

Divulgação de documentos e iniciativas
relacionadas com o tema da diversidade
A PwC divulgou documentos e iniciativas relacionadas
com o tema da Diversidade, nomeadamente:
• “The PwC Diversity Journey”
• “Aspire to Lead”
• “Global Diversity & Inclusion Survey”

PwC
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Setembro

FY17
(1 julho 2016
a 30 junho 2017):

Participação no “PWN (Professional Women’s
Network) Lisbon 2016 Mentoring Program”

A PwC apoiou este programa e participou ativamente no “PWN
Lisbon 2016 Mentoring Program”, contribuindo para a partilha de
conhecimento e para o desenvolvimento de uma rede profissional
de qualidade.
Este programa partilha a missão de promover o progresso da
carreira profissional sustentável das mulheres em todas as suas
etapas, através de práticas reconhecidas internacionalmente,
nomeadamente mediante sessões de “mentoring”, formação em
liderança, investigação, desenvolvimento da rede de contactos e
partilha de modelos de excelência.
Este programa é pensado para mulheres com três níveis de
experiência: para quem acaba de entrar no mercado de trabalho,
para quem assume cargos intermédios e para quem está em cargos
de primeira linha. É também caracterizado pelo trabalho de equipa
entre o mentor e o mentorado, que têm que estar orientados para
atingir os objetivos previamente estipulados.

Divulgação do “HeForShe Gender
IQ Online Course”

A PwC divulgou o “HeForShe Gender IQ Online Course”, uma
formação online, desenvolvida pela PwC e pelas Nações Unidas,
que tem como objetivo apoiar na sensibilização para um mundo
mais igualitário, no que se refere ao género.

PwC
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4. O percurso da PwC Portugal

Setembro

FY17

Celebração da semana da diversidade

A PwC celebrou a semana da Diversidade, com o lema “Valorizar
a diferença, incentivar a inclusão”.

(1 julho 2016
a 30 junho 2017):

Entre outras iniciativas, a PwC deu a oportunidade a todos os
colaboradores de partilharem as suas ideias e sugestões de como
incentivar a paz no mundo. Deu ainda a oportunidade de os colaboradores
assistirem a um “webcast”, subordinado ao tema “Blindspot: The Hidden
Biases of Good People”, dinamizado pela neurocientista Professora
Doutora Mahzarin Banaji.

Apoio ao Programa “Girl Move”

Liliana Vida Manjate, Moçambicana, de 23 anos, licenciada em
Ensino de Português, aluna finalista da “Academia de liderança e
empreendedorismo Social” da “Girl Move Foundation” desde junho
de 2015 esteve com a equipa de Marketing & Comunicação durante
duas semanas, em setembro de 2016, a fazer um estágio através do
programa “Girl Move”. Conheça mais sobre a experiência da Liliana
na PwC no facebook e no youtube.

PwC
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Outubro

FY17
(1 julho 2016
a 30 junho 2017):

PwC

Parceria com a “Executiva”

A PwC fez uma parceria com a “Executiva” que incluiu:
• O patrocínio do evento “As mulheres mais influentes de Portugal 2016”.
• O patrocínio do livro “Lições de liderança das CEO Portuguesas”

Diversidade e Inclusão
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4. O percurso da PwC Portugal

Novembro

FY17
(1 julho 2016
a 30 junho 2017):

Patrocínio do livro “Lições de liderança
de CEO Portuguesas”
Participação na “5.ª Conferência Anual
– PWN Lisbon”

A PwC participou na “5.ª Conferência Anual – PWN Lisbon”,
no dia 18 de novembro, com duas mesas com colaboradores e clientes.
O tema da conferência foi “Pensar o País: Portugal como HUB
de Conhecimento no Século XXI”.
O evento contou com testemunhos na primeira pessoa de participantes
do programa de “mentoring” da PWN, acompanhado por um painel
de personalidades que debateram o tema em referência.
O encerramento foi realizado por Catarina Marcelino, Secretária
de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

PwC

A PwC patrocinou o livro “Lições de liderança de CEO Portuguesas”
– um livro que conta a história de 10 mulheres no seu caminho para
o sucesso. São testemunhos fortes, distintos, genuínos e sobretudo
inspiradores. É sobretudo um livro bastante inspirador.
O lançamento foi no dia 17 de novembro de 2016, no “Espaço Novo
Banco”, e contou com a intervenção de Maria Antónia Torres da PwC.
Sobre o tema, Maria Antónia referiu que, “a PwC decidiu patrocinar
este livro porque (...) é importante entender não apenas o que estas
mulheres conseguiram, mas sobretudo como o conseguiram”.
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4. O percurso da PwC Portugal

Novembro

FY17

Participação na “Grande Conferência
de Liderança Feminina”

A PwC participou na “Grande Conferência de Liderança Feminina”
que se realizou no dia 24 de novembro, na Universidade Católica.
Mais de 400 pessoas estiveram presentes, com o objetivo de ouvir
os conselhos de 10 gestoras de topo.

(1 julho 2016
a 30 junho 2017):

Maria Antónia Torres representou a PwC e referiu
que “as mulheres podem ter tudo (uma vida pessoal
equilibrada, família, uma carreira), não podemos
é fazer tudo”.

Dezembro
“Acordo de adesão e renovação de compromisso”

A PwC assinou, no dia 6 de dezembro de 2016, no Salão Nobre do
Instituto Superior Técnico, em Lisboa, o “Acordo de adesão e renovação
de compromisso”, no âmbito do Fórum Empresas para a Igualdade.
Tornou-se, assim, uma das 60 organizações representativas de diversos
e importantes setores da economia nacional a assinar este acordo.

PwC
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4. O percurso da PwC Portugal

Março

FY17
(1 julho 2016
a 30 junho 2017):

Celebração do Mês da Mulher

Reativação da campanha “HeForShe” e Divulgação
do “HeForShe Gender IQ Online Course”

“Programas como o “HeforShe” revelam a nossa capacidade para
‘irmos mais além’ e incentivarmos ambientes que acredito serem
verdadeiros condutores de sucesso. A nossa intervenção neste projeto,
bem de perto com a ONU, demonstra a responsabilidade que queremos
assumir e a força que temos enquanto agentes de mudança.”
Ana Lopes, Assurance Lead Partner

Participação no Evento “Chicas Poderosas Portugal”

A PwC, representada por Filipa Moreira Ribeiro, integrou o painel
“Mulheres Felizes, Empresa Feliz” do evento “Chicas Poderosas
Portugal”, que se realizou no dia 4 de março, no “Porto Innovation Hub”.

PwC

Participação na Conferência “Executiva à conversa
sobre…Liderança feminina”

A PwC, representada por Maria Antónia Torres, falou sobre
“Como as empresas podem acelerar a progressão das mulheres”,
no dia 6 de março na Católica Porto Business School.

Realização de Atividades do Dia Internacional
da Mulher (para mulheres e homens)

• Fotografia Profissional com Maquilhagem prévia da Douglas
• “Workshop” de “Work Life Balance & Wellness”
• “Workshop Coaching/PNL & Mindfulness”

Diversidade e Inclusão

19/28

4. O percurso da PwC Portugal

Março

FY17
(1 julho 2016
a 30 junho 2017):

Celebração do Mês da Mulher

Divulgação dos Webinars da PWN (Professional Women
Network), que se realizaram em março, abril e maio
• Emotions in the Workplace
• Overcoming Obstacles to Self-Confidence
• The Guilty Factor: Coping as a Working Parent
• Fully Showing Up

Lançamento de um “survey” sobre Diversidade

A PwC lançou um “survey” sobre diversidade, de forma a dar oportunidade
a todos os colaboradores de partilharem a sua opinião, deixando a PwC
“ouvir” os seus próprios testemunhos. Este “survey” não foca apenas na
diversidade de género, mas também outros temas associados à diversidade
num sentido mais alargado e ao “work-life balance”.
As primeiras 25 respostas a este “survey” receberam o livro “Lições
de liderança de CEO portuguesas”.

Divulgação do “Women in Work Index”

A PwC divulgou esta publicação que analisa e compara os dados
de 33 países da OCDE acerca do “empowerment” económico das
mulheres, isto é, o seu nível de envolvimento em termos económicos
e empresariais.
Alguns resultados da publicação:
• as diferenças remuneratórias entre géneros continuam a revelar-se um problema, com a média das Mulheres da OCDE a ganharem
menos 16% que os seus pares do género masculino – mesmo quando
têm um maior nível de qualificações.
• no caso de Portugal, apesar de ter caído 10 posições no Ranking
“Women in Work Index” entre 2000 e 2015; a verdade é que o “gap”
em termos de participação no mercado de trabalho (entre Homens
e Mulheres) diminuiu cerca de 10%.

PwC
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4. O percurso da PwC Portugal

Maio

FY17

Patrocínio e entrega do prémio “As Mulheres
Mais Influentes de Portugal”

A PwC patrocinou a cerimónia de entrega da 2ª edição dos prémios
“As Mulheres Mais Influentes de Portugal”, que decorreu no Palácio
Foz, em Lisboa, e contou com a presença de 10 das galardoadas desta
edição. Durante a ceremónia foi realçado o papel e a missão
da influência feminina na sociedade.

(1 julho 2016
a 30 junho 2017):

Realização de Vídeos sobre Diversidade de Género
(com participação de colaboradores PwC)
A PwC divulgou vídeos de alguns “Homens PwC” para perceber,
quais as suas opiniões sobre as Mulheres em contexto profissional
e sobre a Diversidade de forma mais abrangente.

José Manuel Bernardo,
Territory Lead Partner

“Para criar uma mudança com impacto,
ao nível da igualdade de género, temos
que fazer um trabalho conjunto, que
assegure que o potencial de todos é
devidamente reconhecido e aproveitado”.

Abril

FY16

Apoio ao projeto “Mixed Ability”

A PwC apoiou o Projecto “Mixed Ability”, que apresentou “Identity”
– um espetáculo de dança contemporânea e inclusiva – resultante de uma
parceria artística luso-americana estabelecida entre as companhias de
dança Amalgama, Plural e “KPD Karen Peterson & Dancers Company”
(esta última de Miami). A estreia deste espetáculo teve lugar no dia
8 de abril de 2016, no Fórum Lisboa e teve como objetivo promover um
cruzamento de mundos diferentes ligados à dança, onde bailarinos, com
e sem deficiência, procuram desenvolver uma linguagem comum de
unidade artística e estética.

(1 julho 2015
a 30 junho 2016):
Divulgação da 5ª edição do Programa
de Mentoring da PWN Lisbon

A PwC divulgou a 5ª edição do Programa de Mentoring da PWN
Lisbon, que teve início no dia 15 de março de 2016.
PwC

A PwC sorteou alguns bilhetes VIP pelos seus colaboradores, clientes
e “new joiners”; tendo oferecido cerca de 60 bilhetes para este espetáculo.
Os colaboradores PwC, para ganharem dois bilhetes VIP, tinham que criar
uma frase sobre diversidade.
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4. O percurso da PwC Portugal

Março

FY16

Assinatura da Carta Portuguesa
para a Diversidade

A PwC foi uma das 79 empresas a assinar a Carta Portuguesa para
a Diversidade, uma iniciativa que surge em linha com os esforços
encetados pela Comissão Europeia no âmbito das prioridades da
“Estratégia Europa 2020”. A “Plataforma Europeia das Cartas da
Diversidade”, criada neste âmbito, reunia (à data do evento) 15 países
membros e mais de 17.000 empresas signatárias. Com esta iniciativa
pretende-se promover um conjunto de ações voluntárias, de promoção
da diversidade no trabalho, servindo a referida plataforma como
ferramenta de partilha de experiências e boas práticas sobre este tema.

(1 julho 2015
a 30 junho 2016):

Celebração do Dia Internacional da Mulher

Junho

FY15
(1 julho 2014
a 30 junho 2015):

PwC

A PwC celebrou no dia 8 de março, à semelhança do que tem vindo
a acontecer, o Dia Internacional da Mulher. Neste âmbito foram
realizados um conjunto de “workshops”, em Lisboa e Porto, para todas
as colaboradoras da PwC.

Diversity Week 2015 – Da consciência à ação

A PwC realizou a semana da Diversidade, com o lema “Da consciência
à ação”, contando com diversos eventos que tiveram lugar ao longo
da semana.
A semana iniciou-se com um “webcast” em que Dennis Nally,
Chairman da PwC International, falou sobre quais os planos para
tornar a PwC um lugar de trabalho mais inclusivo. Parte fundamental
da semana foi também a divulgação do programa “HeForShe”.
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4. O percurso da PwC Portugal

Março

FY15

Dia Internacional da Mulher

A PwC celebrou no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher,
um dia de reconhecimento celebração de todo o talento feminino.
Com efeito, a celebração contou com um dia cheio de atividades
e surpresas para todas as mulheres PwC.

(1 julho 2014
a 30 junho 2015):

Jaime esteves Carvalho
Tax Lead Partner

“Temos 3 partners mulheres (em sete)
e temos mais managers e directors
mulheres do que homens. No TLS temos
muito orgulho em sermos um exemplo de
diversidade, o que sem dúvida nos torna
mais fortes e contribui para os nossos
bons resultados.”

Março

FY14
(1 julho 2013
a 30 junho 2014):

Creating value through diversity
Be yourself. Be different.

A PwC, na semana em que a “network” PwC festeja a diversidade,
lançou aos seus colaboradores o desafio de assumirem um papel ativo
na criação de um ambiente respeitador e inclusivo, ao mesmo tempo
que realizou um conjunto de iniciativas que decorreram no Spark
(intranet da rede PwC), com o objetivo de refletir sobre este tema
e sobre o seu impacto no futuro da firma.

Dia Internacional da Mulher

A PwC Portugal e, em particular, o grupo PwC Women, fez várias
surpresas e levou a cabo um conjunto de iniciativas planeadas para
celebrar o Dia Internacional da Mulher. Para além de “workshops” de
maquilhagem e sessões de mini-soins, momentos oferecidos a todas as
colaboradoras da PwC, foi também entregue a todas o livro “Lean In”,
da autoria de Sheryl Sandberg, COO do Facebook.
PwC
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4. O percurso da PwC Portugal

Março

FY13
(1 julho 2012
a 30 junho 2013):

Sparking talk – Get involved

A PwC, no Dia Internacional da Mulher, lançou o desafio a todos os
colaboradores, de se juntarem ao Dennis Nally no debate da questão
“Qual foi o melhor conselho que já recebeste de uma mulher?”, que
decorreu no grupo “International Women’s Day Global Jam”, no Spark.
A PwC criou um grupo especialmente dedicado a todas as mulheres no
Spark: “Women”, para estas falaram sobre “aquilo que lhes interessa”.
Este grupo foi divulgado no Dia Internacional da Mulher.

Sabe porque se festeja o Dia Internacional
da Mulher?
No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada em Nova Iorque, fizeram
uma grande greve.
Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como, redução na
carga diária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário), equiparação
de salários com os homens (as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem,
para executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho.
A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica,
que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente
desumano. Em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março
passaria a ser o “Dia Internacional da Mulher”, em homenagem as mulheres que morreram nesse dia.

PwC

Diversidade e Inclusão

24/28

5.Diversidade e Inclusão em números
Diversidade de Género
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5. Diversidade e Inclusão em números

Diversidade de Género
nas Saídas e Entradas
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5. Diversidade e Inclusão em números

Diversidade de Género nas Promoções
e Bónus de Performance
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