WORKSHOP “Conhecer e Implementar a Carta Portuguesa para a Diversidade”
Organização:
Fundação Aga Khan Portugal
Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social da IGAC
Dinamização:
Carla Calado (AKF Portugal)
Elisabete Rodrigues (GTRS-IGAC)
Data:
Local:
Hora:

04-jun-2019
Biblioteca do Museu Nacional do Desporto
09h30 – 17h00

Conteúdos:
• Breve Introdução: o que é a Carta e como surge em Portugal? Objetivos deste movimento. O que é esperado
das organizações signatárias?
• Conceitos: diversidade e inclusão (D&I), preconceito, enviesamento inconsciente
• Dinâmicas e Debate
• A D&I na nossa organização: reflexão e ideias para implementação interna
• Ideias e compromissos para promover a Carta na organização
• Avaliação e encerramento
Objetivos
• Informar sobre a Carta e os seus objetivos
• Desenvolver a compreensão dos princípios da Carta
• Promover o entendimento dos conceitos base da Carta: diversidade, inclusão, preconceito, enviesamento
inconsciente
• Promover o desenvolvimento de práticas de D&I na organização
Plano de Sessão
Hora

Descrição

Observações

09h30

Abertura

Abertura pelo Inspetor-Geral das Atividades Culturais – o porquê da assinatura da Carta

Distribuição da Carta assinada pela IGAC

09h35

Apresentação

Apresentação de cada pessoa (Jogo das Mentiras)

Folhas, marcadores, fita cola

10h00

Debate

O que entendemos por promover a Diversidade e Inclusão em contexto de trabalho?

Post its, marcadores

10h30

Introdução

Powerpoint (CC)

10h45

Dinâmica

O que é a Carta e como surge em Portugal? Objetivos deste movimento. O que é esperado das
organizações signatárias?
Jogo das Caras

Caras impressas, post its (qtd elevada),
marcadores, fita cola

Hora

Descrição

Observações

11h30

Debate

Preconceitos e enviesamentos: o que são e como influenciam decisões (filme “ All that we share”)

Filme (CC), wi-fi

11h45

Dinâmica

Jogo “um passo em frente”

Jogo (CC)

12h00

Debate

A justiça social e as desigualdades sociais

-

12h30

ALMOÇO

14h00

Dinâmica

Jogo das Cartas

Baralhos de cartas (CC)

14h20

Debate

A influência dos grupos e lideranças: processos de acolhimento nas organizações.

-

14h30

Debate

Porque é importante promover a D&I em contexto de trabalho? E na minha organização? Quais
serão os obstáculos e como os ultrapassar?

Post its, flipchart

15h00

Exercício

Construir o business case da organização, por grupos (15 min)
Resumir os diferentes business cases em pitch de 1 min

Folhas, marcadores

15h45

Debate

Que podemos fazer na minha organização para promover internamente a D&I?

Post its, flipchart

16h00

World Café

Listar ideias para promover a Carta junto de colaboradores e clientes
(O quê? Quando? Com quem? Como? Recursos?
1 mesa por ideia (10 min cada)

4 mesas com cadeiras
Folhas, marcadores

16h15

Votação

Colocar ideias no quadro e apresentação breve de cada uma: 1 porta voz por grupo (15m)
3 votos por pessoa: quais queremos priorizar?

Parede para colar propostas
Bolinhas autocolantes / marcadores

16h40

Compromissos

O que posso fazer para concretizar cada uma das ideias?
(Colocar post its com ações concretas em cada ideia mais votada, 10 min)

Post its , marcadores

16h50

Debate final

Balanço do dia
Próximos passos
Avaliação da sessão
- O que mais gostei foi de …
- Senti-me desconfortável quando …
- O que mais me surpreendeu foi …
- Considero que a minha organização podia …
- Acho que posso contribuir para um ambiente mais inclusivo com …

Frases de avaliação
Fita cola
Post its
Marcadores

