ESEGUR ADERE AO FÓRUM iGen
Realizou-se no passado dia 18 de
dezembro

no

ISEG,

cerimónia

anual

de

em

Lisboa,

assinatura

a
de

Acordos de Adesão e de Renovação de
Compromisso

ao

Fórum

Organizações

para a Igualdade – iGen – em que os
signatários se comprometem a defender
os princípios da igualdade de género no
trabalho, na conciliação entre a vida
profissional e pessoal e na parentalidade.
A ESEGUR orgulha-se de ter dado mais um passo importante na história da empresa ao
tornar-se numa organização signatária do Fórum iGen, onde se compromete a implementar
boas práticas que promovem a igualdade de género no trabalho e a conciliação entre a vida
pessoal e profissional. São metas que, de alguma maneira, contribuem para o bem-estar social
e para uma maior produtividade.
O princípio de igualdade entre mulheres e homens em matéria de trabalho e de
emprego implica o direito a igual acesso ao trabalho, ao emprego, à formação profissional e à
progressão na carreira, bem como a garantia de igualdade salarial entre mulheres e homens, a
eliminação da segregação do mercado de trabalho, a participação equilibrada dos homens e
das mulheres na vida profissional e na vida familiar com a igual partilha entre pais e mães no
que toca, nomeadamente, à necessidade de ausência ao trabalho por maternidade e
paternidade e para a prestação de cuidados a filhos e filhas ou outras pessoas dependentes.
Todos estes princípios estão consagrados na legislação laboral portuguesa.
O Fórum Organizações para a Igualdade - iGen é promovido pela Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) e pelas organizações aderentes que, por esta via,
se comprometem a desenvolver ações de promoção de igualdade de género com metas
quantificadas.
O Fórum, que foi criado em 2013, inicialmente com 21 empresas, a partir de 18 de
dezembro conta com 68 organizações de diversos setores da economia nacional.
A assinatura dos Acordos de Adesão e de Renovação de Compromissos contou com a
representação das organizações aderentes, com a presença da Presidente da CITE, Joana
Gíria, da Presidente do ISEG, Clara Raposo, da Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade, Rosa Monteiro e do Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.

Para mais informações, contacte:
Gabinete de Comunicação ESEGUR  Valéria Araújo  vfaraujo@esegur.pt

Sobre a ESEGUR:
A ESEGUR é a maior empresa portuguesa global de Segurança Privada e conta com
um quadro de pessoal composto por mais de 2.000 colaboradores. Detém mais de
2.600 clientes nas áreas da Banca assim como mais de 2.400 superfícies comerciais.
A ESEGUR é especialista na prestação de serviços de segurança, onde se incluem,
entre outras, as atividades de Transporte, Guarda, Tratamento e Distribuição de
Valores, a Vigilância de Bens Móveis e Imóveis e a Exploração e a Gestão de Centrais de Receção e Monitorização de
Alarmes e de Videovigilância. Líder no Transporte e Tratamento de Valores, a ESEGUR é responsável pela recolha de
receitas e fornecimento de valores em mais de 5.000 pontos dispersos pelo país e assegurando a gestão de mais de
4.000 máquinas ATM. A ESEGUR tem sede em Lisboa (Prior Velho) e atua em toda a extensão do território nacional,
onde está presente com sete delegações (Porto, Coimbra, Viseu, Palmela, Algarve, Açores e Madeira). A ESEGUR
detém a certificação pela norma ISO 9001.

Para mais informações, contacte:
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