Caixa de Ferramentas
Diversidade e inclusão

Este projeto recebeu financiamento do Programa de Direitos, Igualdade e Cidadania da União Europeia sob o
acordo nº 848519. Esta publicação reflete apenas as opiniões da pessoa autora, e nem as instituições e órgãos da
União Europeia, nem qualquer pessoa agindo em seu nome podem ser responsabilizadas pelo uso que possa ser
feito com as informações nela contidas.

Damos-lhe as boas-vindas a esta caixa de ferramentas sobre diversidade e inclusão!
Estamos felizes em ver que encontrou o caminho até aqui.

Nesta caixa de ferramentas, compilámos algumas ferramentas e boas práticas como
inspiração para a sua empresa trabalhar a diversidade e inclusão. Algumas destas
ferramentas foram desenvolvidas como parte do projeto PREVENT. O objetivo deste
projeto é reduzir a discriminação contra pessoas trabalhadoras LGBTQI+ e melhorar
o seu bem-estar psicossocial no trabalho. As demais ferramentas estão disponíveis
gratuitamente na internet.
Talvez reconheça a mais-valia da diversidade e inclusão nas organizações. Afinal, encontrou o
caminho para esta caixa de ferramentas.

Por que é necessário trabalhar a diversidade e a inclusão? Frequentemente, as
pessoas trabalhadoras são discriminadas e excluídas do seu local de trabalho devido à
sua "diferença". Isto tem um impacto negativo no seu bem-estar.

Todas as pessoas trabalhadoras têm o direito de se sentir bem no seu local de
trabalho. Esta não é apenas uma obrigação moral, mas também legal.

A Diretiva Quadro de 1989 (89/391 / CEE) versa sobre medidas para melhorar a
saúde e segurança das pessoas trabalhadoras, o que também inclui a sua saúde
mental. Deve ser dada especial atenção a pessoas membro de grupos mais
vulneráveis.

Além disso, há também razões económicas para abraçar a diversidade e a
inclusão: pode levar a mais criatividade e inovação no local de trabalho, devido
à multiplicidade de perspetivas apresentadas. Uma cultura organizacional
inclusiva também contribui para reduzir as taxas de rotatividade e absentismo.

A quem se destina esta caixa de ferramentas?
A quem deseje trabalhar numa cultura organizacional inclusiva dentro da sua própria empresa.

Na próxima página, encontrará uma tabela com links para diferentes ferramentas que podem ajudar
a sua empresa a trabalhar a diversidade e inclusão.
Estas ferramentas são divididas numa estrutura matricial.
1.

Nas linhas, são elencados diferentes tópicos nos quais as ferramentas e boas práticas se
concentram, nomeadamente
1.
2.
3.
4.
5.

Política geral
Políticas de recursos humanos
Liderança
Comunicação interna e externa.
Redes

As ferramentas desenvolvidas neste projeto estão devidamente listadas em tabelas. Essas
ferramentas também são discutidas mais detalhadamente do que as outras ferramentas e
boas práticas.
2. As colunas representam diferentes níveis nos quais as ferramentas e boas práticas podem
ter um efeito dentro de uma empresa, ou seja.
6.
7.
8.
9.

Organização/RH
Gerentes / chefias
Equipa
Pessoas Trabalhadoras

Tabela 1: Ferramentas e boas práticas em diferentes domínios de políticas empresariais

PREVENT ferramentas

Organização/RH

Gerentes / supervisores

Equipa

Pessoas Trabalhadoras

EXAME DA ORGANIZAÇÃO
DIVERSIDADE E INCLUSÃO

E-LEARNING
CONSCIENTIZAÇÃO
AUMENTANDO
DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

E-LEARNING
CONSCIENTIZAÇÃO
AUMENTANDO
DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

E-LEARNING
CONSCIENTIZAÇÃO
AUMENTANDO
DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

E-LEARNING LGBTQI
+ POLÍTICA
AMIGÁVEL

E-LEARNING LGBTQI
+ POLÍTICA
AMIGÁVEL

E-LEARNING LGBTQI
+ POLÍTICA
AMIGÁVEL

DIVERSIDADE DE ANÁLISE
DE RISCO
E INCLUSÃO
E-LEARNING
ORGANIZACIONAL
POLÍTICA DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

Política geral

E-LEARNING LGBTQI
+ POLÍTICA
AMIGÁVEL
O CASO EMPRESARIAL
PARA A DIVERSIDADE
NO LOCAL DE
TRABALHO:
ORIENTAÇÃO SEXUAL E
IDENTIDADE DE GÉNERO

O CASO EMPRESARIAL
PARA A DIVERSIDADE
NO LOCAL DE
TRABALHO:
ORIENTAÇÃO SEXUAL E
IDENTIDADE DE GÉNERO

LOCAIS DE TRABALHO
IGUAIS, DIREITOS IGUAIS:
AUMENTAR O ACESSO DE
LGBTQI+ AO EMPREGO
NA COMMONWEALTH

LOCAIS DE TRABALHO
IGUAIS, DIREITOS IGUAIS:
AUMENTAR O ACESSO DE
LGBTQI+ AO EMPREGO
NA COMMONWEALTH

DIVERSIDADE LÉSBICA,
GAY E BISSEXUAL NO
LOCAL DE TRABALHO

DIVERSIDADE LÉSBICA,
GAY E BISSEXUAL NO
LOCAL DE TRABALHO

Políticas de recursos
humanos

HIREME
O RECRUTAMENTO E
RETENÇÃO DE
PESSOAL
TRANSGÉNERO ORIENTAÇÃO PARA
EMPREGADORES

LOCAIS DE
TRABALHO: TRANSINCLUSIVOS
DIRETRIZES PARA
EMPREGADORES E
NEGÓCIOS

LOCAIS DE
TRABALHO:
TRANSINCLUSIVOS
DIRETRIZES PARA
EMPREGADORES
E NEGÓCIOS
Liderança

GUIA RÁPIDO DOS GERENTES
PARA INCLUSÃO LGBTI
GESTORES DE LINHA: COMO
GERIR UMA FORÇA DE
TRABALHO DIVERSA

Comunicação interna
e externa.

PRINCÍPIOS DE
COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA - UMA
INFORMAÇÃO E
FERRAMENTA DE
AUTOAVALIAÇÃO PARA
AUTORIDADES PÚBLICAS

VÍDEO EDUCACIONAL EM
SOGIESC

VÍDEO EDUCACIONAL
EM SOGIESC

PRINCÍPIOS DE
COMUNICAÇÃO INCLUSIVA UMA INFORMAÇÃO E
FERRAMENTA DE
AUTOAVALIAÇÃO PARA
AUTORIDADES PÚBLICAS

PRINCÍPIOS DE
COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA - UMA
INFORMAÇÃO E
FERRAMENTA DE
AUTOAVALIAÇÃO PARA
AUTORIDADES PÚBLICAS

LOCAIS DE TRABALHO
INCLUSIVOS - GUIA DE
COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA
COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA NA SGC

Redes

LOCAIS DE TRABALHO
INCLUSIVOS - GUIA DE
COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA

LOCAIS DE TRABALHO
INCLUSIVOS - GUIA DE
COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA

COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA NA SGC

COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA NA SGC

CRIAR UM GRUPO DE
FUNCIONÁRIOS LGBT

CRIAR UM GRUPO DE
FUNCIONÁRIOS LGBT

CAIXA DE
FERRAMENTAS: UMA
REDE DE
FUNCIONÁRIOS
LGBTI+

CAIXA DE
FERRAMENTAS: UMA
REDE DE
FUNCIONÁRIOS
LGBTI+

EXAME DA EMPRESA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO
O QUÊ?
A análise da empresa é uma ferramenta Excel que pode ser usada para verificar até onde a sua
empresa chegou no que diz respeito à sua política de diversidade e inclusão. A análise consiste
numa série de declarações sobre diversidade e inclusão dentro da sua empresa em relação a
vários temas, ou seja, política geral, política de RH, liderança, comunicação interna e externa
e redes de diversidade.
Para cada afirmação, pode escolher sim ou não para indicar se a afirmação se aplica à sua
organização. Com base na resposta escolhida, receberá imediatamente feedback que pode
aplicar. Pode acontecer que ao clicar em “sim” surjam perguntas mais complexas. Além disso,
também é possível acrescentar os seus próprios comentários acerca dos conteúdos e definir
possíveis ações futuras.

QUEM?
A análise do inquérito à empresa tem como objetivo verificar, a nível organizacional, o
quanto a organização progrediu na sua política de diversidade. É melhor fazer essa análise
com um grupo de trabalho representativo. Estes grupos de trabalho incluem, por exemplo,
membros do conselho, membros da linha hierárquica, representantes das pessoas
trabalhadoras, equipa de RH, pessoas conselheiras confidenciais, etc.

QUANTO TEMPO?
Reserve pelo menos meio-dia para fazer a análise da empresa. Isso dará ao grupo de
trabalho tempo suficiente para pensar e debater as várias declarações. Isso por si só pode
levar a novo conhecimento.

ONDE?
Consulte em

WEBLINK

Diversidade e inclusão da análise de risco
O QUÊ?
A análise de risco psicossocial do bem-estar com foco na diversidade e inclusão das empresas
é uma ferramenta para identificar riscos relacionados ao bem-estar psicossocial das pessoas
trabalhadoras. Este guia descreve como esses riscos podem ser identificados através de uma
análise quantitativa ou qualitativa de risco.
Uma análise de risco quantitativa envolve uma pesquisa que calcula pontuações para uma
série de riscos e também os vincula a possíveis consequências desses riscos. Numa análise de
risco qualitativa, as pessoas trabalhadoras são questionadas sobre os possíveis riscos
psicossociais com base em discussões de grupo ou entrevistas individuais. O guia descreve as
perguntas que podem ser feitas, tanto para a análise de risco quantitativa quanto para a
análise de risco qualitativa. Ambos os métodos são explicados com base num plano faseado.
Afinal, a análise de risco vai além do mapeamento da situação atual, mas também parece ser
capaz de construir soluções.

Este guia é destinado a todas as pessoas envolvidas na prevenção de riscos psicossociais no
trabalho. Este poderia ser, por exemplo, um grupo de trabalho sobre o bem-estar numa
empresa. Este grupo de trabalho (representativo) inclui, por exemplo, membros do
conselho, membros da linha hierárquica, representantes das pessoas trabalhadoras, da
equipa de RH, de pessoas conselheiras confidenciais, etc.

Este guia contém um plano passo a passo para a realização de uma avaliação de risco para o bem-estar
psicossocial, com foco na diversidade e inclusão. Quanto tempo exatamente deve ser gasto neste plano
passo a passo? Depende de muitos fatores. Portanto, é importante que as empresas desenvolvam um
plano com base nestes passos, com uma estimativa de quanto tempo levará cada uma das etapas.

ONDE?
Consulte em

WEBLINK

Módulo 1 de E-learning: Conscientização, diversidade e inclusão

O QUÊ?
Este e-learning serve como uma introdução ao tema da diversidade e inclusão. Questões de
escolha múltipla e de reflexão são utilizadas para aumentar o conhecimento geral sobre o
tema da diversidade e inclusão. A primeira parte do e-learning centra-se no conceito de
diversidade. A diversidade está em toda a parte e manifesta-se de formas diferentes. A
segunda parte trata da questão de saber se o tratamento igual leva a um resultado igual e
como podemos levar em consideração os grupos desfavorecidos ou a voz da minoria. A
terceira parte trata do valor agregado da diversidade e inclusão. A quarta secção trata do
enquadramento jurídico da saúde e segurança no trabalho e da discriminação no local de
trabalho. A quinta seção trata da diferença entre estereótipos, preconceito e discriminação e
como esses conceitos se relacionam.

PARA
Este e-learning é adequado para todas as pessoas da empresa.
Tanto gerentes / chefias como pessoas trabalhoras podem completar este e-learning.

QUANTO

Este e-learning leva cerca de 70 minutos.

ONDE?
Consulte em

WEBLINK

Módulo 2 de E-learning: Política Organizacional de Diversidade e Inclusão
O QUÊ?
Este e-learning trata da implementação de uma política de diversidade e inclusão numa
empresa. O e-learning parte da metáfora de uma política de diversidade como uma árvore que
precisa ser plantada e cultivada. Os diferentes temas são apresentados por meio das raízes,
galhos e tronco da árvore. São abordados os seguintes temas: política geral, política de RH,
liderança, comunicação interna e externa e redes de diversidade. Para cada tema, questões de
múltipla escolha e questões de reflexão fornecem dicas sobre como a diversidade e a inclusão
podem ser incluídas na mais ampla política da sua organização.

Este e-learning destina-se principalmente a pessoas que ajudam a projetar e moldar a
política da organização. Dirige-se à direção / gestão de uma empresa ou departamento de RH.
Além disso, este e-learning também pode ser um bom ponto de partida para a constituição de
um grupo de ação para a diversidade e inclusão na empresa.

ONDE?
Consulte em

WEBLINK

Módulo 3 de E-learning: Política Organizacional LGBTQI+ Friendly

O QUÊ?
Este e-learning é sobre a construção de uma política organizacional LGBTQI+ friendly.
Primeiro, aborda a terminologia LGBTQI+ e, em seguida, discute a discriminação de pessoas
trabalhadoras LGBTQI + e o seu impacto no seu bem-estar psicossocial. As estruturas jurídicas
também são aqui resumidas. De seguida, são fornecidas algumas sugestões para tornar as
políticas mais amigáveis para LGBTQI +, por exemplo, elaborando vagas de trabalho inclusivas,
ou usando linguagem inclusiva em todas as comunicações internas e externas.

PARA QUEM?
Este e-learning destina-se principalmente a pessoas que ajudam a projetar e moldar a
política da empresa. Ou seja, a direção / gestão de uma organização ou o departamento de
RH. Além disso, o e-learning também pode ser realizado por funcionários que desejam saber
mais ou por funcionários LGBTQI +.

Este e-learning leva cerca de 30 minutos.

QUANTO

ONDE?
Consulte em

WEBLINK

VÍDEO EDUCACIONAL SOBRE SOGIESC
O QUÊ?
Estes vídeos cobrem a terminologia básica de orientação sexual, identidade de género,
expressão de género e características sexuais (SOGIESC) e refletem sobre a importância do
conceito de LGBTI.
Fonte : çavaria

ONDE?

HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=IrXLQTF0NHU&
t=3s"
https://www.youtube.com/watch?v=IrXLQTF0NHU&t
=3s
HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=elgneZuf
RVM

O QUÊ?
Hireme é um jogo de simulação interativo que permite que a pessoa jogadora se coloque no
lugar de uma pessoa LGBTI + a preparar-se para uma entrevista de emprego. Ao assumir o
papel de uma pessoa LGBTI + numa entrevista de emprego, é possível que as pessoas
trabalhadoras sintam o stress inerente a este tipo de cenário. Este jogo de simulação visa
conscientizar as/os (potenciais) pessoas empregadoras e pessoas recrutadoras.
Fonte : Kliq

ONDE?
HYPERLINK "https://hireme.kliqvzw.be/" https://hireme.kliqvzw.be/

CRIAR UM GRUPO DE PESSOAS Trabalhadoras LGBT
O QUÊ?
Este guia ajudará a dar os primeiros passos para formar uma rede, explicando como obter
apoio para a sua empresa, como construir sua rede de membros e muito mais.
Fonte : Stonewall

ONDE
Este folheto?pode ser transferido de:
HYPERLINK
"https://www.stonewall.org.uk/system/files/setting_up_an_lgbt_employee_network_group
.pdf"
https://www.stonewall.org.uk/system/files/setting_up_an_lgbt_employee_network_group.
pdf

CAIXA DE FERRAMENTAS: Uma rede de pessoas trabalhadoras LGBTI+
O QUÊ?
Gostaria de começar uma rede, mas não sabe como começar ou envolver outras pessoas?
Ou então, como líder da empresa, deseja apoiar a rede das suas pessoas trabalhadoras e de
demais colegas? Este conjunto de ferramentas da KliQ Works ajudarão com sugestões,
truques, testemunhos e bons exemplos.
Fonte : liq

ONDE?
Este folheto pode ser transferido de:
HYPERLINK "https://www.kliqworks.be/wpcontent/uploads/2018/10/toolkit_lgbtnetwork_ENG.pdf"
https://www.kliqworks.be/wpcontent/uploads/2018/10/toolkit_lgbtnetwork_ENG.pdf

LOCAIS DE TRABALHOTRANS-INCLUSIVOS: Diretrizes para Pessoas
Empregadoras e Negócios
O QUÊ?
Este guia para entidades empregadoras e empresas fornece informações e orientações
sobre a criação de locais de trabalho trans-inclusivos
Fonte : Transgender Europa

ONDE?
Este folheto pode ser transferido de:
HYPERLINK "https://tgeu.org/wpcontent/uploads/2018/06/TGEU_transinclusiveworkplaces_web201806.pdf"
https://tgeu.org/wpcontent/uploads/2018/06/TGEU_transinclusiveworkplaces_web201806.pdf

RECRUTAMENTO E RETENÇÃO DE PESSOAL TRANS: Orientação
para Entidades Empregadoras
O QUÊ?
Este guia, que destina-se especificamente a entidades empregadoras, foi elaborado para
ajudar a recrutar e reter pessoas trabalhadoras trans. É também um guia útil para gerentes
de pessoas trabalhadoras trans e até para as próprias pessoas trans.
O documento aborda o recrutamento e retenção de pessoas trabalhadoras trans de uma
perspetiva operacional e estratégica. Incluímos conselhos práticos, sugestões e ideias, com
base na perícia e experiência de colegas.
Fonte : Gabinete de Igualdade Governamental

ONDE?

Este folheto pode ser transferido de:
HYPERLINK
"https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/484855/The_recruitment_and_retention_of_transgender_staff_guidance_for_employers.pdf"
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
dat HYPERLINK
"https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/484855/The_recruitment_and_retention_of_transgender_staff-

PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO INCLUSIVA: Informação e
Ferramenta de Autoavaliação para entidades públicas
O QUÊ?

O QUÊ?

Este documento reúne o conhecimento e a experiência de pessoas com necessidades
de suporte de comunicação e prestadoras de serviços para oferecer uma abordagem prática
para fornecer comunicação inclusiva.
Fonte : Governo Escocês,

ONDE?
Este folheto pode ser transferido de:
HYPERLINK
"https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-andguidance/2011/09/principles-inclusive-communication-information-self-assessment-toolpublic-authorities/documents/0120931-pdf/0120931pdf/govscot%3Adocument/0120931.pdf?forceDownload=true"
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-

LOCAIS DE TRABALHO INCLUSIVOS: Guia de Comunicação Inclusiva
O QUÊ?

O QUÊ?

Este guia de comunicação inclusiva é um documento de trabalho desenvolvido pela
equipa de Diversidade, Cultura e Envolvimento para ser usado por gerentes, equipas e
pessoas como um guia para a construção de culturas de trabalho mais inclusivas.
Fonte : Governo de Queensland

ONDE?
Este folheto pode ser transferido de: HYPERLINK
"https://qed.qld.gov.au/workingwithus/induction/workingforthedepartment/humanresourc
es/Documents/inclusive-communication-guide.pdf"
https://qed.qld.gov.au/workingwithus/induction/workingforthedepartment/humanresource
s/D HYPERLINK

COMUNICAÇÃO INCLUSIVA NO SG
O QUÊ?

O QUÊ?

A finalidade deste documento é fornecer alguma orientação no uso da linguagem, e os
exemplos, baseados no caso inglês, que são relevantes ao ambiente de funcionamento do SG.
Fonte : Conselho da União Europeia Secretariado-Geral

ONDE?
Este folheto pode ser transferida de:
"https://www.consilium.europa.eu/media/35446/en_brochure-inclusive-communicationin-the-gsc.pdf" https://www.consilium.europa.eu/media/35446/en_brochure-inclusivecommunication-in-the-gsc.pdf

O caso empresarial para a diversidade no local de trabalho:
orientação sexual e identidade de género

O QUÊ?

O?

O objetivo deste estudo é preencher esta lacuna, fornecendo exemplos de boas
práticas adotadas por empresas na UE que promovem ativamente a inclusão LGBTI,
destacando os benefícios sociais e económicos que esta pode trazer.
Fonte : Comissão europeia

ONDE
Esta publicação pode ser transferida de:
HYPERLINK
"https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_companies_final_en

Locais de trabalho igualitários, direitos iguais: o acesso das
pessoas LGBTQ+ ao emprego na Commonwealth

O QUÊ?
O Guia de Melhores Práticas da Commonwealth tem como objetivo dar uma visão geral
às empresas sobre como podem melhor apoiar as pessoas trabalhadoras LGBTQ+ e criar um
ambiente inclusivo para todas as pessoas trabalhadoras.
Fonte : Stonewall

ONDE?
Esta publicação pode ser transferida de:
"https://www.stonewall.org.uk/system/files/equal_workplaces_equal_rig
hts_-_increasing_lgbtq_access_to_employment_in_the_common__online.pdf"

DIVERSIDADE LÉSBICA, GAY E BISSEXUAL NO LOCAL DE TRABALHO

O QUÊ?

O QUÊ?

Este importante guia é uma mais-valia importante direcionada a entidades
empregadoras, pessoas trabalhadoras e sindicatos sobre o caso económico e empresarial da
igualdade e diversidade no que se refere a lésbicas, gays, bissexuais e trans. Destaca
problemas específicos que as pessoas trabalhadoras LGBT podem enfrentar no local de
trabalho e dá sugestões às empresas e aos sindicatos de como resolvê-los.
Fonte : Glen

ONDE?

ONDE?

Esta publicação pode ser transferida de:
HYPERLINK "http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/workplace_guide.pdf"
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/workplace_guide.pdf

Guia rápido de inclusão LGBTI para gerentes
O QUÊ?

O QUÊ?

Este breve capítulo oferece algumas sugestões a gerentes para facilitar a inclusão LGBTI no
local de trabalho.
Fonte : Orgulho na diversidade

ONDE?
Esta publicação pode ser transferida de:
"https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/196031/PiD_Managersquick-guide-to-inclusion.pdf" https://www.griffith.edu.au/ data / assets / pdf_file /
0020/196031 / PiD_Managers-quick-guide-to-inclusão.pdf

GERENTES DE LINHA: COMO GERIR UMA FORÇA DE TRABALHO DIVERSA

O QUÊ?
As melhores entidades empregadoras aprenderam que a melhor maneira de garantir
que todos os níveis de uma organização entendam a importância da diversidade, é
desenvolver intervenções que ajudem todas as chefias a compreender como a diversidade
melhora o desempenho de suas equipas. As organizações empregam cada vez mais métodos
criativos para consegui-lo. O mais recente guia da Stonewall partilha exemplos de como esse
trabalho é feito.
Fonte : Stonewall

ONDE?

?

Esta publicação pode ser baixada de:
"https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/line_managers.pdf"
https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/line_managers.pdf

