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Projeto-piloto “Engenheiras por um dia” – Programa de dessegregação das escolhas profissionais 

Entidade promotora: Ministro Adjunto 

Coordenação Técnica: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

Parcerias: Instituto Superior Técnico 

Escolas envolvidas: AE de Miranda do Corvo, AE de Pombal, AE do Fundão, AE Prof. Reynaldo dos Santos (V. F. de Xira), AE de Lavra (Matosinhos), 

Escola Sec. D. Filipa de Vilhena (Porto), Escola Sec. Dr. Joaquim de Carvalho (Figueira da Foz), Escola Sec. Alfredo dos Reis Silveira (Seixal) 

Justificação Objetivos gerais Objetivos específicos Público - 
destinatário 

Operacionalização Calendarização   

Nos últimos 3 
anos a % de 
alunas inscritas 
nos cursos de 
engenharia – 19% 
(as inscrições 
concentram-se 
em Biologia, 
Biomédica, 
Bioengenharia e 
Eng. Química) 

Prevenir o futuro 
agravamento das 
discrepâncias entre os 
sexos quanto a 
rendimentos, 
possibilidades de carreira 
e oportunidades de 
ascensão a cargos de 
tomada de decisão, em 
áreas centrais da 
economia 

Desconstruir junto das 
raparigas (14 – 16 anos) 
estereótipos sociais e 
preconceitos sobre as 
profissões e áreas de 
conhecimento das 
Engenharias e 
Tecnologias 
 
Promover uma escolha 
mais livre das áreas de 
estudo 
 
 
 
 

Alunos e alunas 
do ensino 
secundário – 10º 
ano 
 
9º ano 
 
 

Formação de grupos de 
alun@s depois de uma 
sensibilização  
 
Lançamento do projeto no 
Dia Internacional da 
Rapariga – Coimbra 
Assinatura do protocolo 
com as 
Escolas/Agrupamentos   
 
 
Desafios concretos nas 
áreas das engenharias 
propostos pelo Instituto 
Superior Técnico e 

Setembro  
 
 
 
11 de outubro 
2017 
 
 
 
 
 
 
3 de novembro 
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Potenciar redes 
informais de mentoria, 
protagonizadas por 
mulheres profissionais e 
por raparigas estudantes 
nesses domínios, a nível 
local 
 
 
Sensibilizar as escolas e 
os agentes educativos 
para a problemática da 
segregação ocupacional 
e da escassez de 
mulheres nos domínios 
das Tecnologias e 
Engenharia 
 
 
Mobilizar os agentes 
estratégicos na 
educação formal para a 
criação de linhas de ação 
concertadas, de 
transversalização desta 
problemática nas suas 
atividades 
 

dinamizados por uma 
equipa de alunas desta 
instituição (“As futuras 
engenheiras vêm à escola”) 
 
Sessão dinamizada pela 
Coolabora e UBICool 
(“Desigualdades de género”)  

 
Sessão de sensibilização 
com Catarina Sales e 
Miguel Cardoso (“Os 
direitos das mulheres em 
contexto europeu”) 

 
 
Mentorias informais com 
mulheres profissionais nas 
áreas das ciências e 
tecnologias (“Um dia na 
UBI” ) 

 
Mentoria informal com 
mulheres profissionais na 
área da gestão (“Uma tarde 
na J3LP”) 

 
Campanha de 
sensibilização – trabalho 

 
 
 
 
 
 
7 de dezembro  
 
 
 
16 de fevereiro 
 
 
 
 
 
22 de fevereiro 
 
 
 
 
 
6 de março 
 
 
 
 
8 de março  
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Envolver autarquias, 
potenciando a 
integração de medidas 
de dessegregação 
ocupacional nos seus 
Planos e políticas no 
domínio da educação e 
do emprego 
 
 
 
 
 

fotográfico com exposição 
no Dia da Mulher 
 
 
Sessão dinamizada pela 
Coolabora e UBICool 
(“Tribunal da Incógnita”) 
 
Performance   
(“Não nos calem!”) 

 
Sessão de sensibilização 
(“As mulheres na 
arquitetura”) 
 
 

Sessão de sensibilização  
(“As mulheres nas TIC”) 
 
 
 

Sessão de balanço do 
Projeto, em Lisboa, com a 
participação das alunas, 
docentes e Direção 

 
 
 
 
8 de março 
 
 
 
8 de março 
 
 
16 de abril 
 
 
 
 
26 de abril 
 
 
 
 
 
4 de maio 
 
 
 

  

Entidades parceiras: UBI, CooLabora, J3LP, CMF 


