
para promover a Diversidade, a Equidade
e a Inclusão nas organizações

passos 10

As ações voltadas para o tema da Diversidade, 
Equidade, Inclusão (DEI) têm ganho cada
vez mais importância dentro das organizações. 
Porquê? Porque para além de resultarem em 
impactos positivos para a sociedade como um 
todo, resultam em ganhos notórios de eficiência 
para as organizações que implementam estas 
iniciativas de modo consistente nos seus
negócios: maiores níveis de criatividade, inovação, 
confiança, retenção de talento e maior sentimento 
de pertença, entre outros.

Diversidade
Compreender e respeitar

as diferentes características 
que tornam um indivíduo ou 

grupo diferente do outro.

Equidade
Promover um tratamento

justo para que todos,
apesar das suas diferenças, 
tenham acesso às mesmas

oportunidades.

Inclusão
Fomentar uma cultura em

que todos se sentem
bem-vindos a contribuir

e a participar, sendo aceites
e respeitados nas suas

diferenças.

A diversidade deve ser um ingrediente 
central na conceção e execução
da estratégia da organização.
Este processo de transformação
cultural deve partir dos líderes
e envolver um processo profundo
de identificação de vieses
conscientes e inconscientes,
assim como de práticas quotidianas
a implementar na organização.

Sensibilizar e comprometer as lideranças

Passo 1

Recrutar com foco nas competências

Passo 2

Devem ser desenhadas políticas 
internas de tolerância zero
a qualquer tipo de violência ou 
assédio, além de iniciativas que 
fortaleçam a cultura de inclusão
e respeito na organização – só 
assim será possível garantir que 
todos se sentem seguros, física
e psicologicamente, no ambiente 
de trabalho.

Assegurar o bem-estar e a segurança 
no local de trabalho 

Passo 3

Ideias para espaços de trabalho
mais inclusivos:

    Acessos e sinalização para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida;

     Decoração das instalações neutra ou o mais 

eclética possível (para que todos se sintam
à vontade e/ou representados);

     Diferentes locais e “pontos de concentração” 

adequados para reuniões, sessões de
brainstorming, mentoring, etc;

     Salas de amamentação com local de
armazenamento para o leite bombeado;

     Eliminação de barreiras físicas entre
departamentos para melhorar a comunicação
e colaboração.

Contratar novos colaboradores com 
base nas suas competências não é, 

por si só, uma garantia de diversidade. 
Contudo, é um primeiro passo para 

quebrar barreiras relacionadas com 
geografia, género, idade ou até

formação académica e promover 
novos talentos com diferentes

experiências e visões do mundo.

A sua força de trabalho é multilingue? 

Para que todos se sintam incluídos,
independentemente das equipas que integram
ou países onde trabalham, as organizações 
devem ter em conta os obstáculos linguísticos:
garantir acesso a serviços de tradução,
legendagem, linguagem gestual ou facultar
possibilidade de formação em idiomas.

Tratar todos os colaboradores com
justiça e sem discriminação é um princípio 
consagrado nos Direitos Humanos.

Género, orientação sexual, raça, etnia,
idade, religião ou qualquer tipo de deficiência 
física ou mental não podem ser motivos para 
excluir ou discriminar ninguém no acesso a 
oportunidades, salário, evolução de carreira, etc.

Estágios remunerados para jovens
e seniores, voluntariado com organizações 

sociais e comunitárias, tertúlias internas 
onde os colaboradores trocam ideias 

sobre como cada um vive a diversidade 
ou até um sistema de férias e feriados
“flutuantes” que respeite as diferentes

práticas religiosas e culturais.
Estes são exemplos de experiências

que podem promover os valores
de DEI na organização.

Estimular experiências sobre
diversidade e inclusão

Passo 4

Conhece as necessidades e contextos
específicos de cada colaborador, de forma 
a garantir que todos partilham de uma
cultura de bem-estar, envolvimento
e motivação? Salários adequados,
seguro de saúde, ajuda com educação
de crianças e jovens ou formação
complementar para um melhor desempenho 
são exemplos de benefícios que podem 
ajudar a que todos alcancem realização 
profissional e estabilidade financeira 
para si e para as suas famílias.

Oferecer salários e benefícios à medida 
de cada um

Passo 5

Sabia que muitos colaboradores 
abandonam o emprego quando 
sentem que o seu “eu” não
é valorizado? É importante que 
líderes e equipas desenvolvam
os talentos e singularidades que 
tornam cada colaborador único 
como pessoa e profissional.
É igualmente fundamental que 
todos aprendam e cresçam com 
as diferenças e experiências uns 
com os outros para um trabalho 
colaborativo mais rico. 

Valorizar as características únicas
de cada pessoa

Passo 7

Proporcionar oportunidades
de (in)formação

Passo 6

As oportunidades de (in)formação em
DEI contribuem para que todos na

organização aprofundem o seu
conhecimento e compreensão sobre

estes temas, desmistificando
preconceitos e fake news que

possam conduzir a qualquer forma
de desinformação, desrespeito

ou discriminação.

Diversificar o direcionamento
dos gastos e investimentos, bem
como as entidades e intervenientes 
com quem a organização estabelece
parcerias fomenta o crescimento
da atividade económica de mais
empresas e multiplica os contactos, 
experiências e perspetivas
do negócio.

Ampliar leque de fornecedores 
e parceiros

Passo 9

Criar uma área específica
na organização

Passo 10

Muitas organizações optam por
incluir o compromisso de DEI na sua 
Política de Responsabilidade Social 

Corporativa, gerando desta forma
equipas de trabalho e ações específicas 
e dedicadas. Esta separação é essencial 

para uma maior autonomia e agilidade, 
mas sobretudo para que estas ações 

não se “percam” com a azáfama
das operações diárias.

Criar programas de mentoria 
e coaching personalizados

Passo 8

À medida que as organizações se tornam mais diversas
e inclusivas, compreendem que novas formas de

acompanhamento são necessárias para que nenhum
colaborador fique para trás – processos de relacionamento, 

desenvolvimento de competências
e avaliação mais justos e equitativos

que ajudem ao sucesso e à retenção
eficaz (redução do turnover) dos

diferentes perfis e talentos.

Diversidade, Equidade e Inclusão 4.0

No guia “Diversity, Equity and Inclusion 4.0:
A toolkit for leaders to accelerate social
progress in the future of work”, lançado pelo 
World Economic Forum, é possível explorar estas 
e outras possibilidades, políticas e modelos de 
atuação para a promoção de uma organização 
mais plural e inclusiva.

Estes 10 passos podem ajudar líderes
e colaboradores a contribuir para uma cultura 
mais justa e inclusiva, bem como equipas mais

representativas e de elevado desempenho.

Se procura promover esta transformação na sua
organização, fale connosco.

https://www.weforum.org/reports/diversity-equity-and-inclusion-4-0-a-toolkit-for-leaders-to-accelerate-social-progress-in-the-future-of-work

