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VINCI Energies no Brasil adere aos Princípios de Empoderamento das Mulheres das Nações
Unidas
No dia 13 de março, o Diretor Presidente da VINCI Energies no Brasil, Jean-Michel LANG, assinou o termo de adesão aos Princípios de
Empoderamento das Mulheres, manifesto de apoio à igualdade de gêneros disseminado pela ONU mulheres e pelo Pacto Global das
Nações Unidas.

Os WEPs (ou Women’s Empowerment Principles, no seu nome original em inglês) consolidam um conjunto de compromissos que
auxiliam as empresas signatárias na adoção de práticas de fortalecimento da igualdade de gêneros.
Durante a assinatura, Jean-Michel LANG, reforçou que “ao assinar os WEPs, estamos engajando nossa organização de forma definitiva
em uma nova rota e que este ato deve acelerar a mudança de cultura necessária para atingirmos nossos resultados”. Ele conclui ao
afirmar que “assim, nos comprometendo com a construção de um futuro repleto de oportunidades para todos”.
A assinatura do documento ocorreu durante o Workshop Diversidade e Liderança, patrocinado pela VINCI Energies no Brasil e organizado
pela CCI França-Brasil. Além de todos os participantes, estiveram presentes no ato de assinatura Adriana CARVALHO, Gerente da ONU
Mulheres, e Jaqueline SAAD, Diretora Executiva da CCIFB-RJ.

Clique aqui para ler a íntegra da declaração de apoio e adesão aos WEPs
Clique aqui e conheça todos os compromissos do Manifesto do Grupo VINCI.
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In order to optimize the performance, functionality and interactivity of our website, we use technical cookies, audience
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Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are
categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also
use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on
your browsing experience.
Technical Cookies
Technical Cookies
Sempre habilitado
Technical cookies that allow the website’s main services to work optimally.
Analytics Cookies
cookies-de-mesure-daudience
Analytics Cookies aim to measure the audience of our website’s content and sections in order to assess them and organise them better.
They also allow us to detect browsing problems and therefore make our services more user-friendly.
Cookies related to social media and third-party services
cookies-reseaux-sociaux
We request your consent before using cookies related to social media and third-party services, intended to facilitate the sharing of
content and make the website more user-friendly. By default, refusal is assumed and these cookies are not placed in your browser or
activated.
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