#MiningTogether - Inclusão começa conosco
Histórias em vídeo nos mostrando o que estão fazendo para tornar a mineração mais inclusiva.
Sinopse
A International Women in Mining (IWiM) está lançando uma campanha de vídeo de três meses,
#MiningTogether - Inclusão começa conosco, patrocinada pela Anglo American e De Beers Group para
promover a igualdade de gênero e inclusão no setor de mineração.
Onde quer que você esteja no mundo, seja qual for o seu papel ou senioridade no setor de mineração,
queremos ouvir como suas ações, as de um/a colega ou sua empresa tornaram seu local de trabalho mais
inclusivo. Conte-nos como você fez isso e por que isso é importante.
Quais são as barreiras para a igualdade de gênero e como podemos superá-las para que todos se beneficiem?
Queremos ouvir de homens e mulheres sobre comportamentos inclusivos ou ações que tenham um impacto
positivo.
Nosso objetivo é compartilhar suas histórias e exemplos de fevereiro a maio de 2019 para promover a
inclusão na indústria de mineração e mostrar como todos nós podemos agir para trazer uma mudança
vantajosa para todos.
A inclusão começa com a gente. Envie-nos seus videoclipes - vamos fazer a diferença. Qual o seu momento
de inclusão?
Começo
Fim

28 de fevereiro de 2019
17 de maio de 2019 (continuaremos postando videos novos ate 31 de maio de 2019)

Perguntas
1. Como você está se envolvendo no apoio à igualdade de gênero?
2. O que você fez para ajudar um/a colega de outro gênero / ou sua equipe a ser mais inclusivo/a?
3. Qual foi o resultado e o impacto de sua ação para essa pessoa ou a equipe e/ou a reação e o impacto para
a empresa?
4. Como a sua empresa apóia a diversidade de gênero?
5. Se você pudesse pedir às pessoas na mineração para fazer uma mudança que teria um efeito positivo sobre
a igualdade de gênero, qual seria e por quê?
Hashtag
#Miningtogether
Outros hashtags que usaremos
#equalsinmining #inclusionmoment #womeninmining #miningchampions
Dicas para fazer o vídeo?
Responda a quantas perguntas quiser. Se apenas uma pergunta parece relevante, escolha aquela. Você
também pode responder a todas. Os clipes devem ter entre 30 segundos e 2 minutos de duração.
Você pode filmar a si mesmo ou duas pessoas ou uma equipe pode ser entrevistada / fazer o vídeo.
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Como posso ter certeza de fazer um bom filme?
Filme seu vídeo em lugar silencioso com boa luz. Rostos devem ser visíveis e vozes devem ser claras e fáceis
de entender. Se você tiver acesso a um microfone ou filmagem profissional - você está convidado a usá-lo.
De preferência seu vídeo será horizontal.
Para onde devo enviar meu vídeo?
Envie seus videoclipes por e-mail para video@internationalwim.org como um link. Recomendamos o uso do
serviço gratuito wetransfer.com ou você pode compartilhar diretamente do seu telefone com um aplicativo
de compartilhamento de link, via Dropbox ou Google Drive.
Não se esqueça de nos informar seu nome, cargo, empresa e incluir todas as alças de redes sociais, para
que possamos incluí-las quando postarmos.
Ao enviar seu vídeo, você reconhece os termos e condições e permite que IWiM use seu vídeo.
O que acontecerá com meu vídeo?
Um editor moderará o vídeo e selecionará alguns trechos ou todo os seu clipe. Uma vez aprovado o vídeo
sera publicado no nosso canal no YouTube Mining Together-Inclusion começa conosco e será compartilhado
nas mídias sociais.
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