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Prefácio:

Este relatório foi preparado no âmbito do projeto IN2SAI, no quadro da iniciativa 
Erasmus do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, com uma duração de dois 
anos: de outubro de 2013 a setembro de 2015.

Este documento representa uma compilação de “estudos de caso“ acerca das 
carreiras académicas e profissionais de mulheres bem-sucedidas em áreas 
científicas e em profissões na Indústria Aeronáutica (IA) nos 7 países parceiros do 
projeto e numa empresa europeia, a EUROCONTROL.

O relatório contém 18 entrevistas com profissionais do sexo feminino - modelos 
inspiradores para as jovens - a trabalhar na IA e que se disponibilizaram para 
partilhar as suas experiências e motivar as jovens para enveredarem por uma 
carreira científica. O relatório conta histórias inspiradoras acerca do que é ser 
mulher numa indústria “masculina“ – as dificuldades e as vantagens com que se 
depararam ao longo dos seus percursos –, e a importância de seguir os sonhos.

Este relatório está disponível em inglês e existe uma brochura disponível nas 
línguas dos 7 parceiros com a apresentação dos estudos de caso e com destaques 
das principais conclusões decorrentes das entrevistas.

Aperte o cinto de segurança e boa leitura!

Este Relatório constitui o Deliverable 12 do WP4 - Community Outreach, coordenado 
pelo parceiro CESIE - www.cesie.org.

Maio de  2015

Contacto: 
Alisa Harlamova 
alisa.harlamova@cesie.org 
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Introdução ao projeto IN2SAI 

Embora a atual crise económica na UE tenha contribuído para altas taxas de 
desemprego em vários Estados-Membros, há diversos sectores económicos que 
estão a enfrentar lacunas ao nível da oferta de mão-de-obra especializada.

Devido à sua complexidade e à exigência de uma força de trabalho altamente 
qualificada e especializada, a Indústria Aeronáutica (IA) é um dos sectores da UE 
onde se antecipa uma futura escassez.

De acordo com o relatório da Ecorys sobre Competitividade da Indústria 
Aeroespacial Europeia, com foco Indústria Aeronáutica, as preocupações com 
um défice de trabalhadores qualificados são comuns na indústria aeroespacial. 
Os especialistas estimam que a Europa enfrenta uma escassez de cerca de 25 
mil engenheiros por ano. As taxas de substituição de engenheiros vão subir e 
as empresas aeroespaciais irão competir – não só ao nível desta indústria, mas 
também com outras indústrias ligadas à engenharia –, por um conjunto cada vez 
mais reduzido de talento técnico (Ecorys, 2009). A maior parte dos trabalhadores 
na IA são do sexo masculino (menos de 15% da força de trabalho é do sexo 
feminino); e 30,3% da força de trabalho está entre os 46 e os 55 anos.
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Os contextos educativos e culturais influenciam opções profissionais e há 
profissões que ainda são consideradas como “trabalhos masculinos” (por exemplo, 
engenheiros) e outras como “trabalhos femininos” (por exemplo, enfermeiras). A 
iniciativa New Skills for New Jobs (Novas Competências para Novos Empregos), 
da UE, sublinha que as escolhas educativas e profissionais dos jovens, homens ou 
mulheres, continuam a ser influenciadas por percursos tradicionalmente ditados pelo 
género. A redução de desequilíbrios de género em termos sectoriais e profissionais 
poderia colmatar parcialmente futuras lacunas de competências, por exemplo em 
profissões de natureza técnica e em cargos de gestão (COM (2008) 868/3). Neste 
sentido, é preciso superar os estereótipos existentes, de forma a aumentar 
a participação das mulheres em programas educativos e/ou profissões mais 
técnicas. Analisando a participação no ensino superior, o bom desempenho escolar 
das jovens, frequentemente, não se traduz na escolha de áreas de estudo no ensino 
superior que ofereçam melhores perspetivas de emprego, como é o caso das CTEM 
(Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) (OCDE, 2011).

Tendo como base este enquadramento, o projeto IN2SAI visa aumentar a 
participação de estudantes do sexo feminino em estudos de ensino superior nas 
áreas científicas (particularmente as que forem relevantes para a aeronáutica) 
e contribuir para a sua integração na IA.

O projeto IN2SAI é um projeto europeu desenvolvido 
no âmbito da iniciativa Erasmus do Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida. Tem como objetivo 
aumentar a participação de estudantes do sexo 
feminino em estudos de ensino superior nas áreas 
científicas (particularmente as que forem relevantes 
para a aeronáutica) e contribuir para a sua integração 
na IA. Deste modo, o plano de trabalho do projeto prevê 
diversas atividades que requerem a participação ativa 
das jovens, bem como de outras partes interessadas, 
tais como professores e representantes da indústria. 
Durante a duração total do projeto (24 meses), 
será promovida uma forte relação entre as áreas da 
educação, investigação e mercado de trabalho, em 
particular nos seis países participantes (Espanha, 
Alemanha, Portugal, Itália, Holanda e Áustria), mas 
com a ambição de disseminar ainda mais os resultados 
e as conclusões das atividades. Foi criado um consórcio 
com representantes de instituições de ensino superior 
(IES) e de empresas, para reunir conhecimentos 
especializados no âmbito dos estudos científicos 
(relacionados com a aeronáutica), das necessidades 
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do mercado de trabalho e da criação de sinergias entre o meio académico e o 
mercado de trabalho.

Os objetivos do projeto são: 

• Promover a colaboração entre as instituições de ensino superior e 
as empresas, de modo a que aquelas possam responder melhor às 
necessidades da indústria e para que ambas contribuam para um maior 
equilíbrio de género, através do aumento da participação feminina nesta 
área de estudos/trabalho;

• Caracterizar a situação atual da participação feminina em áreas de estudo 
científicas e na IA;

• Identificar motivos e possíveis causas para a baixa participação de 
mulheres em estudos nas áreas científicas e em carreiras ligadas à IA;

• Aumentar o interesse das estudantes/jovens nas áreas de estudo científicas 
e nas carreiras na IA, fornecendo informações sobre as oportunidades 
existentes, apresentando exemplos de sucesso e promovendo eventos;

• Apoiar as instituições de ensino superior na promoção do equilíbrio 
de género nos seus cursos científicos e motivar as estudantes a seguir 
carreiras na IA, através do desenvolvimentos de programas educativos que 
possam contribuir para a diminuição de preconceitos e para o aumento do 
seu interesse em carreiras na IA;

• Aumentar a conscientização da comunidade relativamente às 
oportunidades de participação feminina em áreas de estudo científicas 
e na IA, através da organização de vários eventos e do lançamento de 
materiais de promoção;

• Realizar atividades de divulgação em toda a Europa, para maximizar o 
impacto das atividades do projeto e os resultados entre os grupos-alvo, 
melhorando assim a sustentabilidade dos resultados finais;

Em última análise, o projeto IN2SAI pretende contribuir para uma maior taxa de 
participação das jovens nas áreas de estudo e pesquisa das CTEM (especialmente 
os relacionados com a aeronáutica) e para aumentar as taxas de empregabilidade 
das mulheres dentro da IA (também nas profissões de carácter técnico). 
Finalmente, os resultados do projeto podem levar a melhorias na capacidade 
de inovação e de crescimento das empresas europeias envolvidas na IA e em 
sectores afins.



ESTUDOS DE CASO

DE M
U L H E R E S 

 NA INDÚSTRIA AERONÁUTICA



ÁUSTRIA



Biljana Slavkovski
Nome e Apelido: 
Biljana Slavkovski

Nome da organização e cargo/função: 
O.ST. Feinguss GmbH 

Experiência na área: 
Fundição de alumínio e aço

ÁUSTRIA

ESTUDO DE CASO 1
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Em que consiste o seu atual trabalho? 
Quais as suas responsabilidades?
Gerente de compras/vendas/
formadora.

Até hoje, qual foi o seu maior êxito? 
A estagiária da nossa empresa passou 
no exame, após um estágio interno de 
3 anos, e agora contratámo-la para 
o nosso departamento de compras. 
E também há outros resultados 
positivos na minha área de trabalho, 
claro.

Por que motivo decidiu estudar 
aeronáutica?
Eu não estudei aeronáutica. Tive 
a sorte de a nossa empresa se ter 
desenvolvido nesta área e nós somos 
fornecedores de peças aeronáuticas. 
Aliás, há alguns anos a minha a 
principal motivação foi simplesmente 
a necessidade de um emprego. Às 
vezes, a sorte também é relevante.

Na sua opinião, que qualidades a 
ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
Ser sempre curiosa, atingindo os 
melhores resultados na minha área de 
trabalho. Estar sempre orientada para 
encontrar soluções.

Acha que existem trabalhos para homens 
e trabalhos para mulheres?
Trabalhos em si não, de todo. Mas 

há uma atitude para com o trabalho 
diferente.

Acha que existem mais obstáculos ao 
sucesso feminino na aeronáutica do que 
em outras áreas da engenharia? 
Não – porque os resultados contam.

Por que razão acha que as mulheres 
deviam escolher esta área de estudos? 
Neste momento: podias ser uma 
das primeiras raparigas nesta área. 
Experimenta!

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 
por ser mulher na instituição de Ensino 
Superior onde estudava?
Tive a sorte de estar rodeada de 
pessoas com quem pude aprender 
muito e de quem recebi muito apoio – 
maioritariamente homens.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 
por ser mulher no seu local de trabalho?
Não, diretamente não – mas também 
tive de dar mais provas das minhas 
capacidades.

ESTUDO DE CASO 1 

Biliana Slavkovski

“Tive a sorte de estar rodeada de pessoas com quem pude aprender muito 
e de quem recebi muito apoio – maioritariamente homens”
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» Na sua perspetiva, o que é 
discriminação na profissão/no local de 
trabalho1? 
Pensar que uma mulher não é capaz 
de o fazer. Há certamente trabalhos 
onde uma mulher não consegue ter 
o mesmo desempenho do ponto de 
vista físico. Mas isso não acontece 
em trabalhos onde a exigência seja 
“mental”.

Como ultrapassou o preconceito de 
género nas instituições onde estudou e/
ou trabalhou? 
Sempre com um sorriso e provando o 
oposto com a prática.

Como descreveria a situação atual da 
participação das mulheres em estudos 
científicos e na IA no seu país/cultura? 
Acha que nos últimos anos se verificaram 
mudanças relevantes nesta situação? 
É difícil – nunca tive de pensar acerca 
disto… Mas há uma tendência para 
que o “acesso” seja maior.

Consegue identificar motivos e possíveis 
causas para a baixa participação 
de mulheres em estudos nas áreas 
científicas e em carreiras ligadas à IA, 
sobretudo na sua região/país/cultura? 
Penso que as mulheres não consideram 
estas áreas inovadoras porque 
frequentemente desconhecem que 
estas áreas científicas, ou empresas, 
existem. E não sabem que estas 
áreas/empresas podem ser possíveis 

1 «Toda a distinção, exclusão ou preferência 
fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão» (artigo 
1.º da Convenção n.º 111 da OIT).

empregadores.

Tem conhecimento de iniciativas de 
entidades públicas e/ou privadas para 
estimular a participação de mulheres 
em estudos nas áreas científicas? Se sim, 
quais?
Sim, graças ao meu trabalho estou 
mais atenta do que anteriormente.

Numa perspetiva de longo prazo, acha 
que projetos como o IN2SAI podem ter 
um impacto real na escolha de áreas 
de estudo por parte das raparigas/
mulheres? Porquê e como? Para sermos 
bem-sucedidos, o que devíamos ter 
indubitavelmente em mente quando 
comunicamos com o nosso público-alvo 
principal? 
Sim, claro. Estão a contribuir para uma 
maior consciencialização. 

O que acha que poderia/deveria ser 
feito para aumentar o conhecimento 
público acerca das oportunidades de 
participação das mulheres em estudos 
científicos e na IA? 
Dirigirem-se a este grupo-alvo com 
estratégias de informação diferentes, 
através dos media (jornais, jornais 
online, newsletters, diferentes 
atividades de marketing em pontos de 
venda “.

Sabe da existência de iniciativas que 
tenham como objetivo atrair estudantes 
do sexo feminino para as engenharias? 
Sim, mas talvez eu tenha acesso mais 
fácil a essa informação devido às 
minhas funções.
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O que poderia ser feito para aumentar a participação feminina na indústria aeronáutica/
aeroespacial?
Penso que neste momento, com as atividades que estão a ser desenvolvidas, 
estamos no bom caminho.

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 
área? 
Porque temos outras forças diferentes das dos homens. E cada área/empresa 
pode atingir um maior desenvolvimento e mais sucesso com a combinação destas 
forças diferentes.



Gabriele Metz
Nome e Apelido:
Gabriele Metz

Nome da organização e cargo/função:
Empresária em nome individual/empreendedora, Graz Gender 
Institute

Grau Académico:
Estudos interdisciplinares de género

ÁUSTRIA

ESTUDO DE CASO 2
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Em que consiste o seu atual trabalho? 
Quais as suas responsabilidades? 
Eu sou uma empresária e dirijo o 
Graz Gender Institute, através do 
qual estou ativamente em contacto 
com inconsistências vocacionais e 
operacionais que ocorrem em função 
do género, e trabalho no sentido de as 
eliminar. 
Utilizo os meus conhecimentos 
e experiência nos estudos de 
género para apoiar empresas na 
implementação de estratégias e 
projetos de integração do Ministério 
Federal dos Transportes, Inovação 
e Tecnologia Austríaco. E também 
desenvolvo os meus próprios projetos 
para promover a igualdade de género.

Qual foi a sua primeira experiência de 
trabalho nesta área?
A minha apresentação ao mundo 
da aviação não foi muito tradicional, 
como seria, por exemplo, se tivesse 
tomado contacto com esta área 
através de familiares. Adicionalmente, 
o meu envolvimento foi bastante 
tardio, aos 45 anos, através do 
curso que fiz para me tornar piloto. 
Durante a formação, desenvolvi 
um surpreendente interesse pela 
aviação. Descobri rapidamente a 

diversão e o prazer de ser eu a pilotar 
e, ao contrário das expectativas 
iniciais, os meus conhecimentos 
técnicos provaram ser muito bons. 
Por isso decidi transmitir o meu 
entusiasmo e desenvolvimento tardio 
a outras mulheres, que de outra forma 
provavelmente nunca pensariam 
desenvolver um interesse pela 
aviação. No decurso dos meus estudos 
interdisciplinares de género na 
Universidade Karl Franzens, em Graz, 
a minha tese académica, intitulada 
“Why is the sky blue? Female pilots as 
the silver lining on the horizon” (“Por 
que razão o céu é azul? Mulheres 
piloto: o lado bom no horizonte”) 
começou a ganhar forma. Isto abriu a 
possibilidade de explorar as razões de 
haver tão poucas mulheres a trabalhar 
em áreas relacionadas com a aviação 
e, simultaneamente, de desenvolver 
ideias e modelos para aumentar a 
participação feminina.

Até hoje, qual foi o seu maior êxito? 
As mulheres estão claramente pouco 
representadas em todas as áreas da 
aviação. Simultaneamente, a indústria 
sofre cada vez mais com a falta de 
pessoal especializado, qualificado 
e motivado. Neste sentido, o meu 

ESTUDO DE CASO 2

Gabriele Metz

“…Para mim, os maiores entraves à livre escolha de carreiras são, de longe, os 
estereótipos que existem nas mentes das pessoas, que não são capazes (ou 

não querem) imaginar as mulheres a trabalhar em funções tradicionalmente 
associadas aos homens, ou vice-versa…”
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maior sucesso à data é o projeto 
“Girls in aviation - flying related careers” 
(“Mulheres na aviação - carreiras 
possíveis”). O aspeto central do projeto 
é um dia “interativo” de informação 
acerca da indústria da aviação para 
mulheres. Vai acontecer pela terceira 
vez em 2015 no aeroporto de Graz. 
Tenho escolhido este aeroporto para 
acolher o evento “Girls in aviation” 
porque é plenamente adequado aos 
pilares em que assenta o projeto: 
“informação e apresentação”, assim 
como “experimentar e experiência”.

Fornecedores de educação e 
formação relevantes, empresas, 
organizações e outras instituições 
apresentam-se a jovens – também 
do sexo masculino, naturalmente – 
numa área pública dentro do edifício 
do aeroporto, prestando informações 
de base abrangentes e completas. São 
apresentadas diversas possibilidades 
de carreira e, adicionalmente, estão 
presentes mulheres que trabalham 
nas mais diversas áreas - modelos a 
seguir – disponíveis para responder 
a todas as perguntas e até para 
conversas individuais. Para “dar vida” 
a diferentes carreiras, organizamos 
visitas que permitem observar “ao 
vivo” os controladores de tráfego 
aéreo na torre de controlo, na área de 
manutenção dos aviões, na plataforma 
de estacionamento dos aviões. 

Visitas ao cockpit, simuladores de voo, 
um teste de voo num avião comercial 
pilotado por uma tripulação feminina e 
acrobacias aéreas fecham o programa 
em cheio e também atraem familiares 
e amigos, que não só influenciam as 

escolhas de carreira das jovens, como 
também participam ativamente nelas.
O dia de informação sobre carreiras 
“Girls in aviation” tornou-se muito 
popular entre os visitantes e também 
entre os expositores, apresentadores 
e organizações parceiras, e, 
considerando que ainda só teve duas 
sessões, pode dizer-se que já teve um 
enorme impacto.

A minha carreira na aviação é por 
tudo isto muito pouco usual. Não 
desenho nem construo aviões nem 
componentes técnicos afins; mas 
ajudo pessoas, particularmente 
jovens mulheres, nas suas carreiras, 
a fazer com que seja plausível e 
possível entrarem neste sector, que 
até à data tem sido de difícil acesso. 
Aliás, nem sequer considero esta 
atividade como trabalho, mesmo 
que seja de facto trabalho e me traga 
trabalho. Considero-o antes como 
uma tarefa valiosa, com a qual estou 
comprometida e que também me 
proporciona grandes níveis de prazer 
e satisfação.

Na sua opinião, que qualidades a 
ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
O meu sucesso deve-se à minha 
profunda convicção acerca daquilo 
que quero, e também à necessidade 
primordial de ter prazer no que 
faço. Porque no meu trabalho tenho 
um sentido de propósito, uma 
grande força de vontade que se 
desenvolveu para implementar as 
coisas com sucesso. Entre as minhas 
melhores qualidades, considero que 
tenho um pensamento analítico e 
estratégico. Outros dizem que tenho 
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uma “persistência encantadora” – e 
consigo viver muito bem com isso.

Acha que existem trabalhos para homens 
e trabalhos para mulheres?  
Tendo em conta a minha convicção 
de que não existem ocupações 
exclusivamente para homens ou para 
mulheres, do mesmo modo que não 
existe (ou não devia existir) um homem 
ou mulher padrão, apoio todas as 
iniciativas que abram oportunidades 
de carreira para todos. 

Para mim, os maiores entraves à 
livre escolha de carreiras são, de 
longe, os estereótipos que existem 
nas mentes das pessoas, que não são 
capazes de (ou não querem) imaginar 
as mulheres a trabalhar em funções 
tradicionalmente associadas aos 
homens, ou vice-versa, assim como as 
condições desfavoráveis subjacentes, 
incluindo barreiras psicológicas 
que as mulheres continuam a ter de 
enfrentar.

Acha que existem mais obstáculos ao 
sucesso feminino na aeronáutica do que 
em outras áreas da engenharia?
A minha experiência na aviação é 
de que se trata de uma indústria que 
recebe bastante bem as mulheres. 
Deixo desde já o meu elogio, mas 
também o desafio à indústria da 
aviação, para que ofereça um rumo, 
uma orientação para o futuro, onde 
a participação feminina seja vista 
como indispensável de um ponto de 
vista qualitativo. Assim, pode tornar-
se num exemplo particularmente 
bom, ao dar um passo em frente, no 
sentido de um futuro sociopolítico e 

económico mais positivo!

Por que razão acha que as mulheres 
deviam escolher esta área de estudos? 
Uma das razões pelas quais posso 
certamente encorajar as mulheres a 
seguir uma carreira na indústria da 
aviação é o facto de ser uma indústria 
com futuro, e de as diferentes 
profissões possíveis na área serem 
desafiantes, muitíssimo interessantes 
e empolgantes!

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 
por ser mulher na instituição de Ensino 
Superior onde estudava? Alguma vez foi 
ou se sentiu discriminada por ser mulher 
no seu local de trabalho?
Eu não subscreveria a ideia de 
ter quaisquer preocupações em 
matéria de discriminação potencial. 
Inicialmente, é sempre peculiar ter 
mulheres em ambientes dominados 
por homens, e é inevitável uma certa 
atitude básica em relação a elas. Por 
outro lado, as mulheres também 
protagonizam um elevado grau de 
atenção fora do comum para com os 
“homens em profissões femininas”.

A discriminação pode ser bastante 
explícita, na forma de insultos ou 
comentários sexistas, ou até mesmo 
ir tão longe como a perseguição ou 
o assédio moral no local de trabalho. 
Além disso, há discriminação 
estrutural, que pode ser menos óbvia 
enquanto obstáculo para as carreiras 
das mulheres, como é o caso das 
responsabilidades relacionadas com 
os filhos, que são encaradas como uma 
preocupação exclusiva das mães. Esta 
forma de discriminação é das mais 
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persistentes, porque não é facilmente 
identificável à primeira vista. Eu 
própria já me senti discriminada de 
uma forma ou de outra. Felizmente, 
no entanto, há uma variedade de 
organizações e instituições que 
assumiram como objetivo expor 
todas as formas de discriminação e 
que trabalham ativamente para as 
eliminar. Eu também pertenço a esse 
grupo, com o Gender Institute!

As mulheres deviam ajustar a sua 
perspetiva, cultivar uma maior 
autoconfiança e ganhar autonomia 
nas suas vidas. As pessoas que se veem 
como fracas e que adotam o papel 
de vítimas perpetuam a imagem de 
vulnerabilidade e transformam-se em 
alvos. As pessoas que se relacionam 
assumindo um plano de igualdade 
são mais propensas a considerar os 
outros como iguais e são mais capazes 
de evitar preconceitos baseados no 
género.

Como descreveria a situação atual da 
participação das mulheres em estudos 
científicos e na IA no seu país/cultura? 
Acha que nos últimos anos se verificaram 
mudanças relevantes nesta situação? 
É minha convicção que nos últimos 
anos se tem evoluído bastante em 
termos de abertura de profissões 
para todos os géneros. Para isso, têm 
contribuído muitas iniciativas como 
“the Girls Day” e “the Boys Day” (“Dia 
das Raparigas“ e “o Dia dos Rapazes”), 
projetos e programas apoiados 
pelo estado e que visam ampliar o 
âmbito da orientação profissional, 
dias abertos dedicados a certas 
carreiras e muitas outras iniciativas. 

Os serviços de género e igualdade 
nas universidades realizam um 
trabalho excelente e lançam projetos 
e medidas como a “FIT - Frauen in die 
Technik” (Mulheres na Tecnologia). A 
sua presença regular em eventos de 
informação sobre carreiras e feiras é 
sempre inestimável.

O que acha que poderia/deveria ser 
feito para aumentar o conhecimento 
público acerca das oportunidades de 
participação das mulheres em estudos 
científicos e na IA?
O processo de orientação para 
uma carreira começa numa idade 
muito precoce. As mães e os pais 
são os modelos mais eficazes. Os 
prestadores de cuidados infantis e 
educadores também contribuem 
substancialmente (não só com 
métodos e materiais de ensino 
pouco sofisticados – o termo seria 
“livros escolares não diferenciadores 
dos géneros com definições de 
papéis de género estereotipadas”) 
para a consolidação dos papéis 
estereotipados à moda antiga. Com 
uma persistência surpreendente, 
os órgãos de comunicação social 
também retratam clichés sobre 
homens e mulheres que de facto já 
não se justificam há algum tempo. 
No entanto, de uma forma muito 
agressiva, prometem sucesso 
juntos dos consumidores e sucesso 
económico.

Precisamente na Áustria, ainda 
prevalecem estratégias sociopolíticas 
fortemente promovidas por 
ideologias políticas e cristãs, que 
não correspondem à interpretação 
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moderna do que é um ser humano e à 
variedade de possíveis estilos de vida. 
O papel da mulher está consolidado 
como a mãe amorosa e carinhosa, 
enquanto o pai é aquele que fornece o 
sustento da família. 
É claro que os homens e as mulheres 
querem corresponder aos “ideais” da 
sociedade em que vivem. Quebrar 
barreiras sociais não é apenas uma 
questão de coragem e esforço; 
também envolve um elemento de 
perigo para quem se expõe, pois 
passa a ser um potencial alvo de 
incompreensão ou mesmo hostilidade 
das pessoas. Por isso, é compreensível 
que as pessoas optem pelo caminho 
“mais fácil”. Em termos do processo de 
escolha de carreira, isto significa que 
abrir realmente o leque de profissões 
pode, de facto, ser um processo muito 
longo.

Para abrir às mulheres os estudos em 
áreas técnicas, é necessário haver 
uma cooperação intensiva por parte 
das estruturas de ensino, instituições 
de ensino superior e não superior. Esta 
cooperação com estabelecimentos 
de ensino deve, contudo, começar ao 
nível do ensino primário. Pede-se aos 
sectores industriais e às empresas 
para abrirem as portas às jovens 
mulheres, dirigirem-se a elas e torná-
las conscientes das oportunidades 
possíveis. “Uma imagem vale mais 
que mil palavras!” Uma vez que uma 
imagem entre na mente dos jovens, 
não será fácil removê-la. Até mesmo 
crianças em idade pré-escolar estão 
recetivas a “histórias relacionadas 
com profissões.” As empresas que 
avançarem neste sentido têm de 

comunicar as suas necessidades, 
descrições de carreira e as 
realidades da vida profissional de 
uma forma simples e honesta. Muitos 
jovens não possuem informações 
básicas sobre as empresas e o que 
realmente fazem ou produzem. 
Na maior parte dos casos, quando 
chegam aos 18 anos, o seu percurso 
escolar no ensino superior já está 
decidido - em favor de escolhas de 
género estereotipadas, porque a sua 
perspetiva é dirigida muito pouco ou 
nada para outras oportunidades.
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Numa perspetiva de longo prazo, acha que projetos como o IN2SAI podem ter um 
impacto real na escolha de áreas de estudo por parte das raparigas/mulheres? Porquê 
e como? Para sermos bem-sucedidos, o que devíamos ter indubitavelmente em mente 
quando comunicamos com o nosso público-alvo principal?
Iniciativas e redes como o IN2SAI representam excelentes oportunidades para 
fazer demonstrações e contribuir para o estímulo do interesse das jovens em 
seguir carreiras em profissões técnicas. A ligação com todas as outras plataformas 
e empresas que perseguem o mesmo objetivo é um elemento extremamente 
importante. Também se tem de pensar em formas de atingir raparigas ainda 
mais novas. Quando já estão no ensino secundário ou superior, já “só” podem ser 
modelos e multiplicadoras.

Acha que os avanços e progressos nas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) (e.g. teletrabalho, trabalho a partir de casa, melhor conetividade, etc.) tiveram 
algum impacto direto no aumento do número de mulheres a trabalhar na indústria 
aeronáutica/aeroespacial?  
Como resposta a essa pergunta (se o teletrabalho, o trabalho a partir de casa, etc., 
contribuíram diretamente para que exista uma maior proporção de mulheres 
a trabalhar nesta indústria), só posso assumir um “NÃO”, pois não sei se esses 
modelos de trabalho são ou não comuns na aviação.
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Apesar de eu achar que esses modelos de trabalho/horários são práticos para 
as mulheres que têm responsabilidades familiares, numa perspetiva de género 
mantenho o seguinte: o objetivo tem de ser que as responsabilidades familiares 
sejam partilhadas igualmente entre mãe e pai, pois caso contrário o peso acaba 
por recair quase a 100% nos ombros da mulher, o que acaba por restringir a sua 
capacidade de seguir uma carreira que seja justa para elas e para as suas empresas.
O teletrabalho costuma ser desenvolvido a tempo parcial, o que por seu lado 
significa um salário mais baixo e uma probabilidade muito reduzida de progressão 
na carreira. Este tipo de situações não afeta os homens do mesmo modo, o que 
não passa despercebido às mulheres, e pode levar a frustrações e insatisfações 
laborais.

Idealmente, as empresas deviam oferecer serviços pré-escolares nas próprias 
instalações, combinadas com oportunidades para as crianças, meninos e meninas, 
experienciarem o ambiente de trabalho do pai ou da mãe. Deste modo, as crianças 
teriam desde tenra idade uma primeira visão e “impressão” acerca do que é 
uma empresa, que já transformou mulheres em modelos para as filhas e outras 
raparigas.

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 
área? 
Por que razão são precisas mais mulheres na indústria da aviação? Porque todos 
os produtos são sempre feitos para homens E mulheres – não é diferente na 
aviação. Excluir as mulheres apenas significa experienciar e implementar metade 
da procura real de produtos, e utilizar apenas metade do conhecimento disponível. 
Adicionalmente, significa que apenas metade da sociedade é inspirada por esses 
produtos e pressiona para que eles sejam desenvolvidos – e esse desenvolvimento 
depende exatamente deste entusiasmo e é levado a cabo com grande energia e 
prazer. Um homem ou uma mulher apenas conseguirão dedicar toda a sua energia 
ao trabalho se este for executado “afetivamente”. Trabalhadores comprometidos 
e inspirados tornam possíveis processos de planificação e desenvolvimento, 
conduzindo em última instância a resultados de excelência e à satisfação de todos 
os requisitos do empregador.
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?
O título do trabalho é Chefe de 
Qualidade, que é principalmente uma 
função de gestão que cobre a garantia 
de qualidade do produto e a gestão 
da qualidade em termos de requisitos 
relacionados com o sistema.
As responsabilidades são  

       • Liderança do departamento 

de qualidade, planificação de 

orçamento e recursos

       • Manutenção das certificações 

de qualidade / aprovação dos 

clientes 

       • Melhoria do sistema de qualidade 

e integração de novos requisitos 

dos clientes

       • Melhoria dos processos e do 

desempenho em termos de 

garantia de qualidade operacional

       • Monitorização dos Indicadores-

Chave de Desempenho

       • Formação do Pessoal de 

Certificação de acordo com os 

requisitos da EASA e formações 

sobre o Sistema de Gestão da 

Qualidade

       • Gestão dos documentos do Sistema

       • Revisão dos processos de gestão 

com os Diretores-Gerais

       • Reporte de ocorrências à Agência 

Nacional de Aviação e à EASA   

        • Auditorias de Cliente / Agência / 

Organismo de Certificação.

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?

       • Conseguir a Certificação de 

Entidade de Produção de acordo 

com a Parte 21 do regulamento 

da EASA    

   • Reestruturação do departamento 

de garantia de qualidade e 

implementação de planeamento 

transparente da capacidade/

carga de trabalho do cockpit

       • Rastreio online da área de 

produção através da utilização de 

equipamento topo de gama

       • Conceção e especificação de um 

sistema de garantia de qualidade 

assistida por computador (GAQ) 

customizado dentro do sistema 

ERP existente.

“…Há trabalhos que apenas são chamados de masculinos ou femininos. Mas 
a intenção do texto não é essencialmente uma questão de género. É dizer que 
determinada constituição física e mental é necessária para fazer com sucesso 

um determinado trabalho…”

ESTUDO DE CASO  3

Anja Totz



In2sai – Relatório de Estudos de Caso

25

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 
Não estudei especificamente 

Aeronáutica.
» Porquê Gestão Industrial? O que 
pensou que iria alcançar ao enveredar 
por uma área científica? 
A minha intenção geral era obter 
uma visão global e uma compreensão 
sustentável de processos industriais 
a partir de diferentes perspetivas. 
Não tinha como objetivo básico ser 
cientista numa determinada área, 
mas entender as lógicas subjacentes 
e conhecer o “vocabulário”, a gíria.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área? 
A minha primeira experiência na 
indústria foi no departamento de 
vendas e marketing de soluções 
médicas (não aeroespaciais) da 
SIEMENS, o que na verdade não abriu 
quaisquer perspetivas interessantes 
para mim. A minha segunda 
experiência já foi na Pankl, mas no 
campo da Gestão da Informação. 
Entrei no departamento de Gestão de 
Qualidade da Pankl Aerospace pouco 
depois da experiencia na SIEMENS, a 
qual me deixou cada vez mais convicta 
a permanecer no campo da indústria 
aeroespacial.

»Esta experiência contribuiu para que 
ficasse mais convicta quanto à escolha 
de carreira que fez? Abriu-lhe novas 
perspetivas?
Perspetivas... sim. Comecei como 
Gestora de Qualidade e passado 
um ano assumi a responsabilidade 
exclusiva pelo sistema de gestão 
de qualidade da Pankl Aerospace. 

Outro ano mais tarde, houve uma 
fusão entre o departamento de 
garantia de qualidade dos produtos 
e o departamento de gestão da 
qualidade. O departamento de 
qualidade cresceu de 4 para 12 
inspetores no espaço de 2 anos. 
Além disso, tivemos de gerir 
simultaneamente a deslocalização 
de uma instalação compartilhada 
para um departamento de qualidade 
independente e um aumento 
da capacidade em termos de 
equipamento e de pessoal cerca de 
300%.
»Aprendeu muito com esta experiência?

Sim, aprendi que é absolutamente 

necessário ter um plano .

 
Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
Não tenho a certeza sobre o que 
ajudou, talvez a característica de 
ser resiliente e a capacidade de 
gerir problemas de forma rápida e 

sustentável. 

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres?
Não. Há trabalhos que apenas 
são chamados de masculinos ou 
femininos. Mas a intenção dessa 
designação não é essencialmente 
uma questão de género. É dizer que 
determinada constituição física e 
mental é necessária para fazer com 
sucesso um determinado trabalho. 
Devemos colocar a tónica em temas 
relevantes (bons exemplos do 
passado: permitir a participação das 
mulheres nas eleições, permitir que 
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as mulheres se candidatassem a um 
curso,...) em vez de focar expressões 
idiomáticas cultivadas ao longo da 

história. 

Acha que existem mais obstáculos ao 
sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?

Não. 

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 
Acho que as mulheres devem escolher 
a área de estudos que vá ao encontro 
dos seus interesses e capacidades 
naturais. O mesmo para os homens. 

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 
por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava?
Acho que não há um único estudante 
na terra que nunca se tenha sentido 
discriminado ou em desvantagem 
por todo o tipo de razões. Talvez isso 
seja um bom exercício. Trabalhar 
(a vida toda, na verdade) não é um 
mar de rosas e se nunca tivermos de 
combater contradições ou a sensação 
de ventos contrários, como vamos 
lidar com problemas reais naqueles 
momentos realmente maus? Para 
mim, às vezes há uma imagem bastante 
tacanha sobre o que realmente é a 

discriminação.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?
Não. Claro que todas pessoas têm 
algum tipo de preconceito contra 
jovens no início de carreira a quem 
de repente é atribuído um projeto 

significativo ou com tarefas difíceis 
ou com enormes responsabilidades. 
A maior parte destes preconceitos 
acaba por se esfumar em pouco 

tempo. 
» Na sua perspetiva, o que é 
discriminação na profissão/no local de 

trabalho1 ?
Para mim, o termo discriminação 
significa: receber uma salário menor 
e ser tratado de forma diferente dos 
outros apenas por causa do género, 
religião, cultura, nacionalidade, 
aparência, atitude sexual, etc..

Como ultrapassou o preconceito de 
género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?

Mostra que és capaz de aprender (“as 

mulheres não têm o conhecimento 

técnico ...”),

Mostra que és capaz de lidar com o 

feedback crítico (“as mulheres não 

estão abertas a críticas ...”),

Mostra que és capaz de lidar com a 

pressão (“as mulheres são demasiado 

sensíveis ...”),

Mostra que és capaz de agir a partir de 

factos (“as mulheres são demasiado 

emocionais ...”),

Mostra respeito para com as pessoas 

da tua equipa e vais ganhar o respeito 

1 «Toda a distinção, exclusão ou preferência 
fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão» (artigo 
1.º da Convenção n.º 111 da OIT).
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delas (“as mulheres não serão aceites 

como líderes...”),

Mostra que tomas decisões, mesmo 

que possas estar errada (“as mulheres 

não são vistas como autoridade...”)

e Mostra que não tens medo de 

discordar (“as mulheres não são 

suficiente determinadas...”).

Como descreveria a situação atual da 
participação das mulheres em estudos 
científicos e na IA no seu país/cultura? 
Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação?  
A comunidade, a cultura tem-se 
definitivamente desenvolvido e 
alterado. Isso para mim é óbvio. 
Não é óbvio se essa mudança só 
pode ser vista de forma positiva. 
As nossas mães e avós ficavam em 
casa para tratar das crianças e eram 
domésticas. Hoje é normal que ambos 
os pais trabalhem pelo menos a tempo 
parcial, ou mesmo a tempo inteiro. 
Isso reflete-se também em numerosas 
revistas (com grupo-alvo feminino), 
que publicam artigos do tipo “como 
ser uma mãe perfeita e uma mulher 
de carreira forte”. Assim, de facto, nos 
dias de hoje, não és obrigatoriamente 
uma má mãe quando não ficas em 
casa.
Ainda assim, acho que cada gestor 
que tenha de construir uma equipe de 
alto desempenho bem sucedida sabe 
que ter um grupo nuclear de pessoas 
experientes é um fator de sucesso 
essencial (em todos os negócios). A 
flexibilidade é outra (se a sua empresa 
é o Titanic, vai afundar). Então, o 
que é necessário? Experiência. O 

que mais? Flexibilidade. O que mais? 
Continuidade.

E agora a hipótese:
Se há uma mulher candidata a 
um emprego, 28 anos, com curso 
superior, a expectativa da empresa é 
que a pode desenvolver em termos de 
experiência em 3-5 anos, mas que ela 
vai engravidar por volta dos 30 e então 
vai perder a sua força de trabalho 
durante pelo menos uma ano. (falhou 
em continuidade e experiência).
Se há uma mulher candidata a 
um emprego, 40 anos, com curso 
superior, duas crianças de 7 e 3 anos, 
a expetativa é que pode contar com 
a sua continuidade no trabalho, mas 
que ela não vai ser flexível em termos 
de viagens de negócios e horas-extra 
e que não vai estar atualizada após 
ter estado 1-3 anos parada. (falhou na 
flexibilidade e na experiência).
E daí? Um homem é a escolha mais 
confiável em ambos os casos, isso é 
um facto. Mas isso não tem nada a 
ver com cultura, país ou comunidade. 
É uma causa biológica (nós geramos 
e temos os bebés) que nunca pode 
ser excluída. É simplesmente a obra 
Divina.

De qualquer modo, acho que a 
taxa de participação e o número de 
oportunidades  para as mulheres, 
antes e depois de terem filhos, 
aumentou visivelmente. Na Pankl, há 
cada vez mais mulheres a estagiar. 
Imagine jovens mulheres a trabalhar 
em grandes centros de torneamento 
e fresamento, a produzir peças de 
segurança de voo tão bem como 
os outros.  Na verdade, a Pankl 
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Aerospace tem uma cota do sexo 
feminino de 30%, que tem aumentado 
constantemente nos últimos anos.

E, finalmente, quero dizer que eu, 
pessoalmente, acho que a diferença 
de salário, sempre-tão-demasiado-
estimada-para-ser-destacada, já não 
reflete a realidade. 

Consegue identificar motivos e possíveis 
causas para a baixa participação 
de mulheres em estudos nas áreas 
científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?
IO interesse feminino é assim tão 
baixo? Não tenho certeza sobre este 
pressuposto.

No entanto, acho que o sistema de 
ensino austríaco não responde muito 
bem às necessidades da indústria e 
não está ao nível da tecnologia de 
ponta. Esta não é, naturalmente, a 
melhor condição para despertar e 
financiar o interesse feminino nas 
engenharias e para tirar os seus 
possíveis receios e dúvidas quando 
se candidatam a um curso técnico-
científico. Considerando o papel 
histórico de alocação de homens 
e mulheres, parece-me justificado 
que as mulheres possam não confiar 
plenamente nas suas capacidades 
técnicas. 

De acordo com a sua experiência, o 
que é necessário para aumentar a 
colaboração entre as instituições de 
ensino superior e as empresas, de modo 
a que aquelas possam responder melhor 
às necessidades da indústria e para 
que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 
da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?

Depende fortemente do sector. Mas, 

de um modo muito simplificado, acho 

que se a academia oferece engenharia 

de sistemas de produção, deves ser 

capaz de ler um desenho.

Acho que a questão não é apenas que 

aulas/práticas/capacidades devem 

ser ensinadas e que programa deve 

ser seguido. Pessoalmente, acho 

que o primeiro passo é olhar para os 

professores (treinar o treinador). O 

professor de longo prazo, salvo por 

contratos antigos, sem motivação 

(que recebe o salário – e não é assim 

tão pouco – independentemente do 

que fizer), sem a compreensão das 

mais recentes tendências industriais, 

sem experiência prática no sector 

industrial, sem orçamento para 

convidar palestrantes/gestores de 

empresas industriais e, finalmente, 

sem qualquer meio/apoio para 

lidar com uma geração totalmente 

equipada, adolescentes da geração Y 

sempre online em tempo real... vamos 

lá, como há de ser esse trabalho?

Tem conhecimento de iniciativas de 

entidades públicas e/ou privadas para 

estimular a participação de mulheres 

em estudos nas áreas científicas? Se sim, 

quais?
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Apenas marginalmente, confesso. Após pesquisas na internet, encontrei várias 
organizações/programas de que já tinha ouvido falar ( o “FIT - Frauen in die 
Technik”, por exemplo...) , mas não posso dizer que estou realmente “consciente” 

deles. 

Numa perspetiva de longo prazo, acha que projetos como o IN2SAI podem ter um 
impacto real na escolha de áreas de estudo por parte das raparigas/mulheres? Porquê 
e como? Para sermos bem-sucedidos, o que devíamos ter indubitavelmente em mente 

quando comunicamos com o nosso público-alvo principal?

Depende de três aspetos que talvez valesse a pena ter em mente:

       • Distribuição/comunicação dos resultados às pessoas certas 

       • Ações de acompanhamento 

       • Eficácia das ações realizadas

       • Repetição de análise

O que acha que poderia/deveria ser feito para aumentar o conhecimento público acerca 
das oportunidades de participação das mulheres em estudos científicos e na IA?

Não sou especialista neste assunto em particular, mas, de uma forma muito 

simplificada, resumiria da seguinte forma: Fornecer informação e ver a pergunta 

acima.

Acha que os avanços e progressos nas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) (e.g. teletrabalho, trabalho a partir de casa, melhor conetividade, etc.) tiveram 
algum impacto direto no aumento do número de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?  ?  
Não tenho certeza. As TIC não substituem um empregado no local. Acho que 

depende da função.

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área? 

A melhor questão é por que não…
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Nay Mezannar
Nome e Apelido: 
Nay Mezannar 

Nome da organização e cargo/função: 
Docente (lecturer) na University of Balamand, no 
Departamento de Engenharia Mecânica; Gestora de Formação 
no Balamand Institute of Aeronautics

Experiência na área: 
como docente na University of Balamand: desde a primavera 
de 2007 (8 anos)

Grau Académico: 

A terminar o  g rau Doctor of Philosophy na U niversity o f 
Bologna
Master o f Science e m Engenharia A eronáutica: Graduada 
com d istinção na S UPAERO/ISAE ( Ecole Nationale 
Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace), França
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?
Atualmente, sou docente no 
Departamento de Engenharia 
Mecânica da Universidade de 
Balamand,  e Gestora de Formação no 
Balamand Institute of Aeronautics. Eu 
leciono disciplinas como Mecânica dos 
Fluidos, Dinâmica e Controlo de Voo, 
Sistemas de Gestão de Segurança, a 
alunos da licenciatura em Engenharia 
Mecânica e/ou Aeronáutica. E outras 
disciplinas, como Física Básica da 
Aviação, Aeronáutica e Aerodinâmica, 
e também regulamentação sobre 
aviação libanesa, aos alunos inscritos 
no bacharelato em Tecnologia 
em Engenharia de Manutenção 
de Aeronaves. Enquanto gestora 
de formação, interajo com alunos 
diariamente; faço a gestão da formação 
teórica do bacharelato em Tecnologia 
em Engenharia de Manutenção de 
Aeronaves, organizando o programa 
disciplinar de cada semestre.

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?
Para mim, cada dia é uma conquista. 
Começar neste domínio, que 
geralmente não é um ambiente 

feminino, em seguida ter de lidar com 
mentalidades machistas e todo tipo 
de origens e aspetos culturais não é 
fácil. Mas no fundo isso também é o 
que é bom!  

Por que motivo decidiu estudar 
aeronáutica?
Fiz o meu primeiro bacharelato 
em Física (uma área onde também 
não se vê muitas mulheres), porque 
eu não queria especializar-me 
numa engenharia logo a seguir ao 
secundário. Passados três anos, 
comecei a perceber que estaria 
interessada no domínio aeroespacial. 
Mas eu planeava mesmo em voltar 
ao meu país de origem, o Líbano, e 
se tomasse essa decisão não teria 
qualquer oportunidade de carreira. 
A meio caminho entre o espaço e a 
Terra, o meu alvo caiu no campo da 
aeronáutica, um pouco mais terra-a-
terra; e eu nunca lamentaria a minha 

escolha.
» Como tomou conhecimentos acerca 
das possibilidades de estudo nesta? 

(Por exemplo, orientação escolar)
Foi numa simples busca na internet 
que eu me interessei por todos os 

“Gostaria de partilhar com vocês uma citação de Amelia Earhart, que na 
minha opinião deveria ser um trabalho permanente e sustentável, que 

só pode ser feito de mãos dadas e com grandes convicções: “As mulheres 
devem tentar fazer as coisas, como os homens tentaram. Quando 

falharem, o seu fracasso não deve ser mais que um desafio para as outras.”
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campos de aplicação da aeronáutica, 
e comecei a pesquisar mais 
pormenores .
» Porquê (esse campo de estudo)? O que 
achou que ia  alcançar/conseguir ao 
entrar nos estudos de ciência? 
Apenas pensei num lugar onde não 
me sentisse limitada. As ciências e a 
investigação são as melhores áreas 
para se poder melhorar todos os 
dias.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?
Posso contar o estágio que fiz na 
Airbus Toulouse, após o mestrado, 
como uma primeira experiência de 
trabalho. Foi no departamento de 
desempenho. O meu tutor não teve 
muito tempo para dedicar a orientar-
me de acordo com o objetivo do meu 
estágio. Por isso dei por mim sozinha, 
à procura de ajuda dos colegas que lá 
trabalhavam, e na verdade isso acabou 
por ser uma grande experiência.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?

Perseverança e Tenacidade.

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres?
Acho que a única coisa que nem todas 
as mulheres têm em relação aos 
homens é a força física. Mas, hoje em 
dia, com a ajuda da tecnologia, todos 
os locais de trabalho estão a ser (ou 
podem ser) equipados com máquinas 
que poderiam ajudar o ser humano 
(homem ou mulher) a realizar a sua 
tarefa.

Acha que existem mais obstáculos ao 
sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?
Não acho que em aeronáutica haja 
mais obstáculos para as mulheres do 
que em quaisquer outros campos da 
engenharia. As pessoas simplesmente 
não estão acostumadas a ouvir que 
uma mulher trabalha numa área 
da aeronáutica. Mas sinto que as 
mentalidades estão a mudar e que as 
pessoas ficam cada vez mais felizes 
quando veem que não é só um mundo 
de homens.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos?
A aeronáutica é uma área de estudos 
que se desenvolve num ambiente 
dinâmico e multidisciplinar. Para 
as mulheres que gostam de ser 
desafiadas nas suas carreiras, seria 

uma boa escolha.  

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 
por ser mulher na instituição de Ensino 
Superior onde estudava?
Não, mas acabei de me lembrar 
de algo que para mim é anedótico. 
Recebo quase sempre as respostas 
aos meus e-mails dirigidas a um “Mr. 
Mezannar”, e depois rio-me sempre 
quando me encontro pessoalmente 
com o remetente das mensagens 
(por norma um homem!), e só aí ele(a) 
percebe que eu sou uma mulher. (Esta 
resposta é aplicável à questão abaixo 
também, MAS não considero isto 
discriminação!).

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?
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Não acho que possa falar em 
“discriminação”. Infelizmente, 
nalgumas culturas e mesmo  
mentalidades, os homens não gostam 
de receber “ordens” ou até mesmo 
sugestões de uma mulher. Mas depois 
vem a reação da mulher a essa reação: 
se ela não lutar pelo que considera ser 
melhor consoante os seus princípios 
de carreira e desistir facilmente, 
devido à falta de resposta desejada 
por parte dos homens com quem 
trabalha, eu diria sinceramente que 
nesse caso a culpa seria dela. Por outro 
lado, encontrei-me diversas vezes em 
situações desse tipo, especialmente 
quando se trabalha em equipe, e os 
primeiros passos para provar que se 
pertence ao grupo são por vezes mais 
difíceis para uma mulher, porque há 
sempre um homem que não aceita ou 
tolera a nossa iniciativa. Mas quando 
ele vir do que és capaz, vai ficar tudo 
bem.

» Na sua perspetiva, o que é 
discriminação na profissão/no local de 

trabalho1 ?
Honestamente, deixei esta pergunta 
para o fim! E ainda não sei o que 
responder!! Não sinto que haja 
qualquer discriminação, e por vezes 
receio que as pessoas usem este 
termo como um simples pretexto 
para a verdadeira razão por trás de 
qualquer conflito que aconteça no 

seu local de trabalho.

1 «Toda a distinção, exclusão ou preferência 
fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão» (artigo 
1.º da Convenção n.º 111 da OIT).

Como ultrapassou o preconceito de 
género nas instituições onde estudou e/
ou trabalhou?
Acho que nunca me deparei com uma 
situação de preconceito de género. 
Mas eu diria que, desde que tenhas 
a possibilidade de provar aos outros 
o que és capaz de fazer, não terás 
qualquer problema. Pessoalmente, 
eu gostaria de encorajar as mulheres 
a perseverar no que quer que seja 
que acreditam estar certo para 
elas; qualquer pessoa será capaz de 
superar qualquer obstáculo na vida.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 
Como professora  na Universidade 
de Balamand, mais especificamente 
nas disciplinas relacionadas com a 
aeronáutica, que leciono  desde a 
Primavera de 2007, realmente noto 
um aumento de estudantes do sexo 
feminino nas minhas aulas, e até 
mesmo no campo da engenharia 
mecânica. No início eu tinha zero 
estudantes do sexo feminino nas 
aulas... Quanto ao programa de 
engenharia de manutenção, que na 
minha opinião é conhecido por ser um 
campo mais dominado por homens, 
só tenho uma mulher inscrita. Este 
curso de Engenharia de Manutenção 
de Aeronaves foi lançado em 2009, 
e até agora apenas única mulher vai 
concluí-lo. É  pena que seja assim, mas 
acredito mesmo que isso vai mudar. 
Eu própria comecei a fazer campanha 
nesse sentido na única entidade 
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certificada nos termos da Parte 145 
no Líbano, e farei o meu melhor para 
mudar estes números ao longo da 
minha carreira.

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?

Cultura. Pais. E,... Reputação.
E por trás de tudo isso, consigo ver 
principalmente a falta de coragem 
do lado das jovem mulheres, que 
estão dispostos a inscreverem-se em 
estudos aeronáuticos por paixão, mas 
desistem, simplesmente por serem 
considerados uma “área masculina”  (o 

que é completamente errado).

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?
Comunicação, Portas Abertas, 
Transparência.
De acordo com a minha experiência 
no campo académico (enquanto 
gestora de formação do programa 
de engenharia de manutenção) 
e especificamente na região do 
Médio Oriente, onde a indústria 
precisa de recrutar muitas pessoas 

para trabalhos relacionados com 
a aeronáutica, deparamo-nos com 
problemas básicos quando tentamos 
colaborar com a indústria: falta de 
comunicação adequada. Agora, em 
relação à questão do equilíbrio de 
género, eu traçaria o seguinte plano: 
depois de se conciliar um plano de ação 
estratégico entre o meio académico 
e a indústria, esta começaria a 
enviar alguns representantes às 
universidades (e por que não às 
escolas secundarias?), para apresentar 
os postos de trabalho existentes 
e exemplos concretos de como as 
mulheres se podem enquadrar. 
Numa etapa posterior, poderiam ser 
agendados “Dias das sombras” nas 
empresas, e as universidade poderiam 
enviar algumas jovens aos locais de 
trabalho-alvo, onde poderiam seguir, 
qual sombra, os profissionais. Apoiar 
e encorajar as jovens a participar seria 
tarefa da universidade. Para fazer tudo 
isto, devia haver uma comunicação 
efetiva e verdadeira entre a indústria 
e as universidades. Ambas deviam ter 
o objetivo principal sempre presente, 

e trabalhar lado a lado para o alcançar.

Tem conhecimento de iniciativas de 

entidades públicas e/ou privadas para 

estimular a participação de mulheres 

em estudos nas áreas científicas? Se sim, 

quais?
Encontrei a Zonta International, 
que procura desenvolver o estatuto 
das mulheres em todo o mundo, 
melhorando o seu estatuto legal, 
político, económico, educativo, 
de saúde e profissional. Se nos 
concentrarmos mais especificamente 
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na parte educacional, a Zonta 
International ajuda as mulheres a 
superar as barreiras de género nas 
carreiras em áreas tradicionalmente 
dominadas pelos homens através das 
Bolsas de Investigação Amelia Earhart 
(para estudos aeronáuticos) e das 
Bolsas de Estudo Jane M. Klausman 
Women in Business (para estudos 
relacionados com áreas de negócio) . 
De acordo com a Zonta International, 
a desigualdade de género na educação 
começa muito mais cedo na vida: de 
um número estimado de 93 milhões 
de crianças que não frequentam a 
escola, 48,4 milhões são meninas. 
Através do seu Programa de Serviço 
Internacional, Zonta aumentou o 
acesso a oportunidades de educação 
e formação vocacional de capacidades 
para raparigas e jovens mulheres em 
África, na Ásia e na América do Sul.

Quando estava no meu segundo ano 
de doutoramento, na Universidade 
de Bolonha, a trabalhar no campo 
das Interfaces Homem-Máquina 
Inovadores na Aeronáutica, uma 
colega minha viu o concurso para 
a bolsa Amelia Earhart e insistiu 
para eu concorrer. E, na verdade, ela 
estava certa... Esta bolsa prestigiada 
é atribuída anualmente a 35 bolseiros 
de todo o mundo, e eu fui um deles, 
no ano letivo de 2013/2014. Gostaria 
de prestar uma homenagem especial 
aos meus colegas na Universidade de 
Bolonha, que acreditaram nas minhas 
capacidades e me incentivaram a 
concorrer à bolsa Amelia Earhart. 
Obrigado novamente!  

Para referência futura:
         • www.zonta.org/WhatWeDo InternationalPrograms/

AmeliaEarhartFellowship.aspx

         • www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/
JaneMKlausmanWomenInBusinessScholarship.aspx

Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter 

um impacto real na escolha de áreas 

de estudo por parte das raparigas/

mulheres? Porquê e como? Para sermos 

bem-sucedidos, o que devíamos ter 

indubitavelmente em mente quando 

comunicamos com o nosso público-alvo 

principal?
Sim, acho que projetos como o 
IN2SAI terão um impacto real sobre 
a escolha de estudos das mulheres, 
comunicando com a indústria, 
implementando visitas às suas 
instalações. Ambas, quer as jovens 
quer a indústria, vão ver realmente 
o que são os estudos escolhidos 
pelas mulheres e podem agir em 

conformidade. 

O que acha que poderia/deveria ser 

feito para aumentar o conhecimento 

público acerca das oportunidades de 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA?
Nesta questão, podemos retomar 
todas as minhas respostas anteriores.
Na minha opinião, visitas frequentes 
à indústria, a fim de desmitificar 
qualquer reputação, e até mesmo para 
os pais, para verem que o mundo onde 
as suas filhas vão ter que trabalhar 

não é assim tão mau!
Posters – disseminados por todas as 
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escolas e campus universitários.
Eventos com foco em mulheres talentosas que já trabalham no domínio 

aeronáutico ou das ciências, na frente dos alunos, da escola e dos seus pais. 

Sabe da existência de iniciativas que tenham como objetivo atrair estudantes do sexo 

feminino para as engenharias?
Na verdade, não. A Zonta International está a tentar fazer isso, mas os seus 

programas não estão centrados apenas em engenharia.

Acha que os avanços e progressos nas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) (e.g. teletrabalho, trabalho a partir de casa, melhor conetividade, etc.) tiveram 

algum impacto direto no aumento do número de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial? 
À primeira vista, realmente não vejo a ligação entre os dois!
Além disso, na indústria aeroespacial/aeronáutica não se pode ficar atrás do 
monitor todo o dia a desempenhar  tarefas... Na minha opinião, a indústria 
aeronáutica/aeroespacial funciona a um ritmo rápido, em que qualquer 
trabalhador terá de estar em campo, comunicar, ir a conferências, estar em 
laboratórios, etc. As Tecnologias de Informação e Comunicação estão certamente 
a ajudar algum tipo de indústria, mas não vejo onde as TIC terão um efeito especial 
sobre o incremento das mulheres na indústria.

O que poderia ser feito para aumentar a participação feminina na indústria aeronáutica/

aeroespacial?
Definir como alvo principal as escolas e os pais. Particularmente nos países onde 
existe o domínio do que se pode chamar de “espírito masculino”.
Podiam agendar conferências nas escolas, com alguns testemunhos ao vivo de 
mulheres que já trabalham no sector. Os alunos devem poder fazer qualquer 
tipo de pergunta que lhes apeteça. Numa fase posterior, podiam ser organizadas 

visitas à indústria, para que as jovens possam ver o que a indústria é realmente. 

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área?
Por que não haviam de ser?
Na minha opinião deveria ser um trabalho permanente e sustentável, que só pode 
ser feito de mãos dadas e com grandes convicções. Gostaria de partilhar com 
vocês uma citação de Amelia Earhart: “As mulheres devem tentar fazer as coisas, 
como os homens tentaram. Quando falharem, o seu fracasso não deve ser mais 

que um desafio para as outras.”





Caterina Grillo
Nome e Apelido: 
Caterina Grillo

Nome da organização e cargo/função: 
University of Palermo, Associate Professor

Experiência na área: 
mais de 20 anos
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?
Professora Associada de mecânica de 

voo (ing-ind 03)

Até hoje, qual foi o seu maior êxito? 
Os meus estudantes terem sido 
contratados para trabalhos 

proeminentes.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 

Paixão.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?
Investigação e ensino.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
A capacidade de criar condições 
que permitem identificar e fazer 
sobressair as melhores qualidades dos 
alunos e de lhes dar a possibilidade de 

as desenvolver e capitalizar.

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 

Não.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?
Penso que mais na indústria IA, não 

no ensino.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos?
Porque, no contexto de evolução 
contínua da sociedade, é 

extremamente estimulante.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava? Alguma vez foi 

ou se sentiu discriminada por ser mulher 

no seu local de trabalho?
Não, nunca.

» Na sua perspetiva, o que é 
discriminação na profissão/no local de 

trabalho ?
Usar o próprio género como uma 
bandeira ou um escudo de defesa 
para manter ou para adquirir 

direitos.

“Por que razão acha que as mulheres deviam escolher esta área de estudos?
Porque, no contexto de evolução contínua da sociedade, 

é extremamente estimulante.“

ESTUDO DE CASO  5
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Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?
Provando ter capacidades 

comparáveis com as dos outros.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação?
O número professoras aumentou 
significativamente nos últimos 10 

anos.
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Consegue identificar motivos e possíveis causas para a baixa participação de mulheres 

em estudos nas áreas científicas e em carreiras ligadas à IA, sobretudo na sua região/

país/cultura?

Ao nível do mercado do trabalho, o facto de ser muito global pode ser uma causa.

De acordo com a sua experiência, o que é necessário para aumentar a colaboração 

entre as instituições de ensino superior e as empresas, de modo a que aquelas possam 

responder melhor às necessidades da indústria e para que ambas contribuam para um 

maior equilíbrio de género, através do aumento da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?

       • Para ir mais de encontro às necessidades da indústria, é preciso rever os 
programas dos cursos, tendo em conta a evolução tecnológica.

       • Para contribuir para a igualdade de género, é necessário facilitar o papel 

duplo da mulher esposa/mãe e trabalhadora.

Numa perspetiva de longo prazo, acha que projetos como o IN2SAI podem ter um 

impacto real na escolha de áreas de estudo por parte das raparigas/mulheres? Porquê 

e como? Para sermos bem-sucedidos, o que devíamos ter indubitavelmente em mente 

quando comunicamos com o nosso público-alvo principal?
Sim, porque se cria contacto entre estudantes e academia e entre academia e 
indústria, o que facilita a transmissão de experiências.

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área?
Criatividade e capacidades analíticas.



Anna Maria Di Giorgio
Nome e Apelido: 
Anna Maria Di Giorgio

Nome da organização e cargo/função: 
ENAV (uma agência de gestão do controlo do tráfego aéreo em 
Itália), controladora de aproximação por radar – formadora 

Experiência na área: 
mais de 20 anos

ITÁLIA
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?
Controladora de tráfego aéreo. 
Organizar o fluxo e separar o tráfego 
aéreo das aeronaves que estão a 

chegar e a partir 

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?
Ter conseguido ser bem sucedida no 
meu trabalho .

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 

Para tirar a carta de piloto.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?

Voos turísticos com a ENAV.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
Ser intelectualmente versátil e ter 

uma mente aberta.

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 

Não.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?

Não. 

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos?
O trabalho de controlador aéreo é 

compatível com uma vida familiar

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?
Ao princípio foi difícil, mas com o 

decorrer dos anos ficou melhor.

Na sua perspetiva, o que é discriminação 

na profissão/no local de trabalho1 ?
É mais uma discriminação verbal e 
expressa-se através das relações 
entre colegas.

1 «Toda a distinção, exclusão ou preferência 
fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão» (artigo 
1.º da Convenção n.º 111 da OIT).

Como ultrapassou o preconceito de género nas
 instituições onde estudou e/ou trabalhou?

Provando que possuo as mesmas ou até melhores capacidades e 
qualidades que os outros.

ESTUDO DE CASO  6
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Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?
Provando que possuo as mesmas 
ou até melhores capacidades e 
qualidades que os outros.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação?
O número de mulheres controladoras 
de tráfego aéreo aumentou 

significativamente nos últimos anos.

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?
Limitações culturais, pouca 
informação acerca das condições de 
trabalho nas áreas que se pensa serem 

discriminatórias para as mulheres.

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?
Aumentar o conhecimento sobre 

o sector através de encontros 

presenciais, conferências, seminários.

Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter 

um impacto real na escolha de áreas 

de estudo por parte das raparigas/

mulheres? Porquê e como? Para sermos 

bem-sucedidos, o que devíamos ter 

indubitavelmente em mente quando 

comunicamos com o nosso público-alvo 

principal?
Sim.

O que acha que poderia/deveria ser 

feito para aumentar o conhecimento 

público acerca das oportunidades de 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA?
Criar uma ligação entre os 
empregadores e os estudantes e as 
instituições de ensino superior, para 
promover o conhecimento acerca das 
condições de trabalho e da vida nas 
empresas.

Para terminar, por que razão acha que 

as mulheres deviam ser mais envolvidas 

nesta área?
As mulheres tornam o ambiente de 

trabalho mais amigável.





Zaira Reale
Nome e Apelido: 
Zaira Reale

Nome da organização e cargo/função: 
SELEX ES SPA, Gestora de Recursos Humanos para as 
representações de Palermo e Catânia, Itália 

Experiência na área: 
15 anos

Grau Académico: 
Psicologia do Trabalho e Organizacional

ITÁLIA
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?
Gestora de Recursos Humanos para 
as representações de Palermo e 
Catânia, Itália.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?
A minha primeira experiência de 
trabalho foi com uma empresa no 
campo da eletrónica para o setor 
da defesa. Eu trabalhava na área de 
recursos humanos: recrutamento e 
seleção. A primeira experiência foi o 
ponto de partida para os trabalhos 
seguintes, pois cada um levou a 
um crescimento significativo até 
à minha função atual, que requer 
competências de análise de negócio, 
desenvolvimento de talentos, 
formação e gestão de pessoal. 
Esta experiência enriqueceu as 
minhas competências “técnicas” 
(conhecimento da legislação, 
sindicatos, etc.) mas acima de tudo as 

minhas competências “humanas”.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
Determinação, comunicação 

e competências interpessoais, 
capacidade de negociação e 
liderança.

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 
Acho que há uma certa predisposição 
(também de natureza física) para 
trabalhos de homens e mulheres, 
mas isso não se aplica a trabalhos de 
escritório ou de certas empresas.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?
As empresas (quero dizer, as empresas 
de envergadura internacional) 
oferecem as mesmas oportunidades 
a homens e mulheres. A possibilidade 
de ter sucesso é independente do 
género. 

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos?
Porque é uma área muito vasta, que 
dá oportunidade de diversificar e 
enriquecer as competências pessoais 

e profissionais. 

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser
 mais envolvidas nesta área?

Porque esta área pode ser enriquecida pela originalidade
 e criatividade da abordagem feminina.. 

ESTUDO DE CASO  7
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Na sua perspetiva, o que é discriminação 

na profissão/no local de trabalho1 ?
Uma atitude discriminatória no 
local de trabalho é aquilo que 
impede alguém de expressar toda 
a sua capacidade ou potencial por 
razões que não estão diretamente 
relacionadas com as atividades 
realizadas (mas sim com a diferença 

de género, raça, política, religião, etc.)

Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?
No que toca à minha experiência, 
não posso assinalar a existência de 
atitudes discriminatórias na área 
da educação. No trabalho nunca 
encontrei este tipo de atitudes e 
acredito que a discriminação não 
pode ser associada às empresas de 
alto nível, pois o seu objetivo é atrair 
talento e competência (o que não 
é compatível com a discriminação 
referida anteriormente). 

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação?
Na última década tem havido um 
aumento significativo da percentagem 
de mulheres nas empresas em áreas 

1 «Toda a distinção, exclusão ou preferência 
fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão» (artigo 
1.º da Convenção n.º 111 da OIT).

ligadas às engenharias, incluindo 
as áreas de design de aparelhos 
eletrónicos; também se observa um 
número particularmente elevado 
de mulheres nas áreas de design de 
software. Este aumento das mulheres 
em empresas nas áreas de engenharia 
é consistente com o aumento 
de mulheres nas faculdades de 
engenharia (por exemplo em Roma).

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?
Para além dos obstáculos de natureza 
económica, que afetam tanto os 
homens como as mulheres, é possível 
que o interesse pela eletrónica/
aeronáutica possa variar de acordo 
com a natureza masculina/feminina. 
Uma característica da eletrónica/
aviação é que se trata de uma área 
com uma forte base teórica (por 
exemplo com matemática e física), 
mas com uma aplicação e componente 
fortemente tecnológica. Este 
“espectro alargado” que vai da teoria 
à tecnologia, algo inseparável na 
engenharia, pode abarcar diferentes 
áreas de interesse na personalidade 

feminina e masculina. 

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 
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que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?
As empresas hoje têm necessidade de 
competência e não importa se ela está 
num homem ou uma mulher. De modo 
a manter este foco na competência 
e não na diferença entre sexos, pode 
ser útil aumentar a colaboração entre 
empresas e universidades através de 
estágios, desenvolvimento de teses 
com representantes de empresas 
e outras formas de colaboração 
científica entre empresas e 

universidades.

Tem conhecimento de alguma atividade 

promocional desenvolvida por entidades 

públicas e/ou privadas para estimular 

a participação feminina em estudos 

científicos? 
As empresas privadas realizam 
atividades de formação para os 
seus funcionários (tanto homens 
como mulheres), com base nas 
necessidades internas específicas. 
Este tipo de formação, a um nível 
superior, realiza-se frequentemente 
através do envolvimento num 
mestrado ou estágio. As instituições 
públicas, no entanto, deviam recorrer 
a representantes de empresas 
que desempenhariam um papel de 
“observadores permanentes” das 
necessidades da região (estes aspetos 
podem ser desconhecidos para as 

empresas individualmente).

Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter 

um impacto real na escolha de áreas 

de estudo por parte das raparigas/

mulheres? Porquê e como? Para sermos 

bem-sucedidos, o que devíamos ter 

indubitavelmente em mente quando 

comunicamos com o nosso público-alvo 

principal?
O projeto IN2SAI responde 
certamente à necessidade de 
aumentar a presença de mulheres 
nas áreas académicas ligadas à 
ciência. Para aumentar a presença 
nas carreiras científicas, no 
entanto, é necessário aumentar 
as oportunidades para interação e 

conhecimento com as empresas. 

O que acha que poderia/deveria ser 

feito para aumentar o conhecimento 

público acerca das oportunidades de 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA?
Para aumentar o envolvimento 
em determinada área ou setor, 
é fundamental ter um bom 
conhecimento dessa área ou setor. 
Como tal, seria desejável que as 
universidades tivessem, numa base 
sistemática, seminários lecionados 
por representantes da indústria 
(áreas específicas de design/estudo/
análise/engenharia), apresentando as 
atividades ligadas a cada área; estes 
seminários deviam incluir tempo para 

perguntas e respostas. 
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Tem conhecimento de iniciativas destinadas a atrair/envolver estudantes do sexo 

feminino nas áreas de engenharia? 
As iniciativas empresariais mais frequentes consistem em visitas de grupos de 
escolas a empresas. Nas escolas, no entanto, podia ser muito útil aumentar as 
oportunidades de contacto entre estudantes no último ano do ensino secundário 
e estudantes do primeiro e segundo ano da Faculdade de Engenharia; também 
entre recém-licenciados e futuros estudantes de determinado curso – a 
experiência comum pode facilitar largamente a partilha de experiência e clareza 

de informação.

Acha que os avanços e progressos nas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) (e.g. teletrabalho, trabalho a partir de casa, melhor conetividade, etc.) tiveram 

algum impacto direto no aumento do número de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?
As ferramentas que melhoram a comunicação podem ter algum impacto positivo 
apenas quando já foi escolhida a carreira e quando o contexto do negócio o 

permite. 

O que sugere que seja feito para aumentar a participação feminina na indústria 

aeronáutica? 
Seria útil nas escolas secundárias (antes do último ano) apresentar diferentes 
planos de estudo ligados à engenharia eletrónica/aeronáutica, as suas 
particularidades e oportunidades de carreira, aumentar as visitas às empresas 
que produzem componentes eletrónicas e para aeronáutica. Isto aplica-se 

igualmente a homens e mulheres. 

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área?
Porque esta área pode ser enriquecida pela originalidade e criatividade da 
abordagem feminina.



ALEMANHA



Romy Wilczek
Nome e Apelido: 
Romy Wilczek

Nome da organização e cargo/função: 
Chefe de Operações Aéreas na Fraport AG, Subchefe de 
Operações Aéreas

Experiência na área: 
Experiência superior a 14 anos em Gestão Aeroportuária 

Diretora-Geral de Controlo da placa de estacionamento 
(Apron) do Aeroporto de Frankfurt
Chefe-Adjunta das Operações Aéreas do Aeroporto 
Chefe das Operações Aéreas (incluindo Gestão de Recursos, 
serviço “Siga-me”, planeamento operacional, Controle da 
placa de estacionamento) 
Responsável pela construção de duas torres de controlo de 
aproximação no Aeroporto de Frankfurt Airport (incluindo o 
desenvolvimento de material técnico, de novos 
procedimentos operacionais e a sua operacionalização)

Grau Académico: 
Diplom-Ingenieurin (curso superior de engenharia)

ALEMANHA
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?
Chefe das Operações Aéreas 
(incluindo Gestão de Recursos, 
serviço “Siga-me”, planeamento 
operacional, Controle da placa de 
estacionamento). O Departamento de 
Operações do Aeroporto, juntamente 
com a autoridade aeroportuária, é 
responsável pelo desenvolvimento 
de novos procedimentos remotos 
para a plataforma de estacionamento 
dos aviões e pelos novos postos de 
trabalho de controlador.

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?
Ser promovida a Chefe Adjunta do 
Aeroporto de Frankfurt, um dos 
maiores aeroportos centrais da 

Europa.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 
Estive sempre interessada na IA, por 
causa de circunstâncias familiares. 
Esperava ter hipótese de estudar 
engenharia de tráfego aéreo.
Sempre me interessei por ciência, por 
isso escolher esta área não foi nada de 

mais.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?
Comecei a trabalhar para a German 
Air Navigation Service Provider 

quando estava a fazer a tese de 
mestrado. Esta experiência permitiu-
me ter um ponto de vista diferente. 
Decidi trabalhar ou para um PSNA 
(Prestador de Serviços de Navegação 
Aérea) ou um aeródromo, em vez de 

outra indústria aeronáutica.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
Ter força de vontade, interessar-
me por ciências, ser frontal. Mas o 
mais importante é divertir-me com o 

trabalho que faço.

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 
Não penso muito nas diferenças 
entre homens e mulheres. Faço o meu 
trabalho da mesma maneira e recebo 
o mesmo salário, mas estou atenta e 
tento perceber se à minha volta têm a 

mesma visão.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?
Não, de todo.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 
As mulheres deveriam escolher a 

“As mulheres deviam escolher a área que querem escolher, não importa se 
é engenharia ou ser supermodelo…”
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área que quisessem, não importa se é 

engenharia ou ser supermodelo.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava?

Não, de todo.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?

Uma vez, bem no início.
» Na sua perspetiva, o que é 
discriminação na profissão/no local de 

trabalho1 ?

Tratar as pessoas de modo diferente 

por causa do seu género, cor de pele, 

religião, etc.

Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou? Sendo frontal.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 
Eu nasci na antiga RDA, por isso noto 
uma grande diferença relativamente 
ao preconceito de género entre a 
minha infância (quando uma mulher 

1 «Toda a distinção, exclusão ou preferência 
fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão» (artigo 
1.º da Convenção n.º 111 da OIT).

se podia transformar no que quisesse) 
e hoje. Mas, por último mas não menos 
importante, na minha cultura uma 

mulher pode ser aquilo que quiser.

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?
Não importa qual a área. Do que 
tenho visto, muitas mulheres param 
o seu percurso profissional quando 
constituem família. Por isso acho que 
deve haver maior apoio, para que as 
mulheres possam ser mãe e ter uma 
carreira.

Tem conhecimento de iniciativas de 

entidades públicas e/ou privadas para 

estimular a participação de mulheres 

em estudos nas áreas científicas? Se sim, 

quais?.
“Girl’s Day” (Dias das Raparigas), 

Programas de Orientação.

O que acha que poderia/deveria ser 

feito para aumentar o conhecimento 

público acerca das oportunidades de 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA?

Ser interessante para as mulheres. 



Ulrike Stoll
Nome e Apelido: 
Ulrike Stoll

Nome da organização e cargo/função: 
Rolls-Royce Deutschland Ltd. &Co KG, Engenheira de Ciclo de Vida 

Experiência na área: 
2 anos

Grau Académico: 
Diploma em Engenharia de Transportes

ALEMANHA
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?
Engenheira de Ciclo de Vida. Analiso 
arquiteturas/soluções de design 
específicas, para avaliar o seu impacto 
ao nível da segurança e confiabilidade. 
Desenvolvo e implemento modelos 
estatísticos para executar avaliações 
numéricas de risco de segurança e 
previsões da fiabilidade dos motores. 
Adicionalmente, trabalho ao nível do 
desenvolvimento de ferramentas, 

métodos e processos.

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?
Os meus colegas confiam e dependem 
de mim. Fui nomeada pessoa de 

contacto das frotas da empresa.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 
Quando vejo um avião no ar fico 
sempre fascinada. Queria fazer parte 
da equipa que faz com que isso seja 
possível.
Na escola, as minhas disciplinas 
favoritas eram atemática, Física e 
Informática, e quis escolher um curso 
onde pudesse combinar todas essas 
áreas.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?
Fiz um estágio de cinco meses no 
departamento de segurança da 
Airbus, em Hamburgo, durante o qual 
fiz uma Avaliação de Perigo Funcional 
(Functional Hazard Assessment) 
para um sistema de células de 
combustível. Esse trabalho despertou 
o meu interesse pelas questões de 
segurança. Foi devido a este estágio 
que no fim do curso me candidatei 

trabalhos nesta área.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
Sou muito boa ao nível de 
automotivação, matemática e 

pensamento sistémico.

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 
Não. Homens e mulheres apenas têm 
atitudes diferentes face à execução 

das tarefas.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?
Não, os obstáculos existentes são 
semelhantes.

“Quando vejo um avião no ar fico sempre fascinada. Queria fazer parte da 
equipa que faz com que isso seja possível.…”
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Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos?
É muito divertido. Há imensas 
oportunidades de trabalho, porque é 

uma área de estudos muito vasta.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava?
Bem… Durante o seminário prático 
de física tive a sensação de não ser 
levada a sério por alguns formadores 
até ao momento em que comecei 
a colocar questões específicas e a 

mostrar resultados.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?

Não.

Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?

Sendo uma pessoa íntegra e direita.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação?
Há uma tendência positive. Todas as 
grandes empresas estão a apostar 
na diversidade. As pequenas podem 

ainda não ter atingido esse patamar.

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?
Os meios de comunicação social ainda 
transmitem os papéis mais mediáticos, 
como a profissão de ator.
Não existem ainda suficientes 
mulheres a servir de exemplo e 
modelo às jovens. Existem produtos 
específicos para rapazes ou para 
raparigas, que refletem os papéis que 
são tradicionalmente atribuídos a 
cada género (por exemplo, camisolas 
com carros para meninos e com 

cavalos para meninas).

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?
Maior colaboração entre as 
instituições de ensino superior e a 
indústria. Pode haver projetos para 
estudantes, estágios e a possibilidade 
de as empresas receberem 
trabalhadores-estudantes. E também 
é necessário incentivar uma cultura 

de feedback estre os dois meios.
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Tem conhecimento de iniciativas de entidades públicas e/ou privadas para estimular a 

participação de mulheres em estudos nas áreas científicas? Se sim, quais?
“Workshops Try it!” e a iniciativa “Talent Take Off”, da Femtec, “Girls Macht Mi(n)

t!”, “Girls Day”.

Numa perspetiva de longo prazo, acha que projetos como o IN2SAI podem ter um 

impacto real na escolha de áreas de estudo por parte das raparigas/mulheres? Porquê 

e como? Para sermos bem-sucedidos, o que devíamos ter indubitavelmente em mente 

quando comunicamos com o nosso público-alvo principal?
Sim, este projeto ajuda à consciencialização relativamente à necessidade de 

aumentar o número de mulheres nas áreas técnicas.

Sabe da existência de iniciativas que tenham como objetivo atrair estudantes do sexo 

feminino para as engenharias?

Girls macht MI(N)T!

Acha que os avanços e progressos nas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) (e.g. teletrabalho, trabalho a partir de casa, melhor conetividade, etc.) tiveram 

algum impacto direto no aumento do número de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?
Sim, as TIC permitem às mulheres (e aos homens) mais flexibilidade, o que ajuda a 
compatibilizar trabalho/vida/família, mas este facto não se restringe à tecnologia 
aeronáutica/aerospacial.

O que poderia ser feito para aumentar a participação feminina na indústria aeronáutica/

aeroespacial?
Mulheres que sirvam de modelo, desenvolvimento de mães em papéis de 

liderança, possibilidade de ser líder a tempo parcial.

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área?
As mulheres têm ideias ótimas e inovadoras. Este potencial não devia ser 

desperdiçado.





HOLANDA



Catherine Eeckels
Nome e Apelido: 
Catherine Eeckels

Nome da organização e cargo/função: 
Fokker Aerostructures B.V

Experiência na área:
MATLAB, CATIA, Aviação, LaTeX, Desenvolvimento de conceito, 
Design Aerodinâmico de Aeronaves, Compósitos, Engenharia 
Aeroespacial

Grau Académico: 
Mestre em Engenharia Aeroespacial– Engenheira 
de Sistemas e Design de Aeronaves
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Qual é o seu emprego atual?
Estagiária de Engenharia de Design 
na Fokker Aerostructures B.V. Um 
programa de dois anos com treino 
extensivo de competências técnicas e 
pessoais e participação em diferentes 
projetos e departamentos.

Projetos: Airbus A350 XWB 
Outboard flap e Gulfstream GVI 

Qual considera ser a sua conquista mais 

importante?

Elaborar algo que esteja a ser usado.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 
Estive sempre interessada em 
aeronaves e depois do ensino 
secundário decidi imediatamente 
perseguir esta área, sem saber 

exatamente o que me queria tornar.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?
Estágio de 6 meses: Departamento de 
Transportação dos EUA (DOT) Centro 
Volpe, Grande Área de Boston. Criar 
uma previsão para a disponibilidade 
de biocombustíveis para uso na 
aviação entre 2010 e 2020 nos EUA. 
Estimar o efeito dos biocombustíveis 

em emissão de gases de estufa e 
segurança combustível. Comparar os 
resultados com os objetivos definidos 
por várias organizações de aviação. 
Assistente de ensino na faculdade de 

Engenharia Aeroespacial

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
Ser proativa no meu trabalho, não 
ter receio de dar a minha opinião e, 
definitivamente, não ter receio de 

fazer perguntas.  

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?
Não, se tiveres entusiasmo sobre a 
tua área o mais provável é atingires 
os teus objetivos. Além disso, cada vez 
mais existe uma procura de mulheres 

por parte das empresas.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 
Deveriam escolher esta área de 
estudos se gostarem e estiverem 
interessadas neles. Toda a gente 
deveria lutar para ter uma carreira que 

os faça felizes, sempre que possível.

“…há uma necessidade de mais mulheres na aviação. 
Elas podem ter uma contribuição diferente na indústria de engenharia 

que se pode tornar útil …”

ESTUDO DE CASO 10
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Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?

Não, fui sempre aceite.

Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?
Não senti necessidade de ultrapassar 
nada, fui perfeitamente capaz de 
demonstrar as minhas capacidades. 
Ganhei até bastante confiança através 

do uso das minhas capacidades.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação?
Reparei que, especialmente empresas 
internacionais, estão à procura 
de mais mulheres em posições 
de engenharia para ter um maior 
equilíbrio entre géneros, em vez 
de aumentar somente o número de 

funcionários de diferentes culturas. 

Por favor, identifique razões e possíveis 

hipóteses para o baixo interesse feminino 

em estudos científicos e participações na 

IA particularmente na sua região/país /

cultura?
Para começar, as mulheres sentem-
se menos atraídas por esta área de 
estudos. Penso que têm receio de 
trabalhar com muitos homens. Eu até 
prefiro trabalhar com eles. Quando 
trabalho com mais mulheres, o meu 
trabalho pode ser efetuado a um nível 

inferior. Há mais problemas no local de 
trabalho que os homens conseguem 

solucionar.

De acordo com a sua experiência, o que é 

necessário para melhorar a colaboração 

entre a educação e a indústria, para 

que a educação possa dar uma maior 

resposta às necessidades da indústria e 

ambas possam contribuir para um maior 

balanço entre géneros, aumentando 

a participação de estudantes/

trabalhadoras femininas?
Penso que mais mulheres deviam 
ser contratadas para estágios em 
empresas de aviação, para poderem 
mostrar as suas capacidades de 
trabalho. Assim as empresas veriam 
quão bem as mulheres se comportam 
na indústria de aviação. Projetos 
femininos na universidade podiam 

tornar-se abertos ao público.

Está a par de algumas atividades 

promocionais desenvolvidas por 

instituições públicas e/ou privadas para 

estimular a participação de mulheres em 

estudos científicos?
Sim, ouvi falar das atividades 
promocionais da associação de 
estudantes “Mulheres com Asas”. As 
mulheres que trabalham lá têm estado 
em contato comigo para organizar 

dias abertos especiais na Fokker.
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Hester Bijl

Numa perspetiva de longo prazo, acha que projetos como o IN2SAI podem ter um 

impacto real na escolha de áreas de estudo por parte das raparigas/mulheres? Porquê 

e como? Para sermos bem-sucedidos, o que devíamos ter indubitavelmente em mente 

quando comunicamos com o nosso público-alvo principal?
Penso que este projeto vai criar mais sensibilização. A longo prazo, a sensibilização 

resulta sempre em atividades a decorrer.

O que acha que poderia/deveria ser feito para aumentar o conhecimento público acerca 

das oportunidades de participação das mulheres em estudos científicos e na IA?
(Referir que )  há uma necessidade de mais mulheres na aviação. Elas podem ter 

uma contribuição diferente na indústria de engenharia que se pode tornar útil.

Sabe da existência de iniciativas que tenham como objetivo atrair estudantes do sexo 

feminino para as engenharias?

Sim, estou agora ciente das iniciativas como a IN2SAI e a ‘’Mulheres com Asas’’.

Acha que os avanços e progressos nas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) (e.g. teletrabalho, trabalho a partir de casa, melhor conetividade, etc.) tiveram 

algum impacto direto no aumento do número de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?  
Penso que sim, porque a maior parte das mulheres precisam deste tipo de apoio 

quando têm crianças em casa.

O que poderia ser feito para aumentar a participação feminina na indústria aeronáutica/

aeroespacial?
Penso que as mulheres necessitam de ter uma maior noção dos ambientes de 

trabalho dos quais  podem fazer parte.

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área?
Podem ajudar a trazer uma perspetiva diferente a este campo de indústria. Houve 
uma situação em que a minha opinião teve uma influência e foi mesmo muito útil. 

Acho que as outras mulheres também passarão pelo mesmo.



Hester Bijl
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Até hoje, qual foi o seu maior êxito? 

       • Professora catedrática numa 
cadeira de investigação para 
cientistas de topo atribuída pela 
UT Delft em Março de 2006.

       • Membro do primeiro conselho e 
seleção da Academia Real Jovem 
Holandesa de Ciências (KNAW). 

       • Bolsa inovadora pessoal VIDI 
(600,000 euros) atribuída pela 
NWO (Fundação Nacional 
Holandesa de Ciência) em 2004.

       • Bolsa pessoal Aspasia (200,000 
euros e promoção para 
professora associada) atribuída 
em 2002 pela NWO/STW. Mais 
nova do seu ano. De 140, foram 
premiados 40. (A Aspasia fornece 
bolsas para ajudar mais cientistas 
do sexo feminino a progredir 
para professoras associadas e 
catedráticas.)

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica?
Nunca estudei aeronáutica, mas acabei 
nessa área. Comecei na matemática 
aplicada. Sempre adorei resolver 
problemas, e a área da aeronáutica 
é um grande desafio. Desenvolvia 

modelos e depois procurava formas 
de os pôr a uso (como ter um martelo 
e procurar um prego). Dentro da 
aeronáutica, começas com um 
problema e crias um modelo para o 
resolver. Além disso, na matemática, 
normalmente trabalhas com um certo 
nível de liberdade. Em aeronáutica, na 
minha área, normalmente enfrentas 
sempre milhões de níveis de liberdade. 
Foram estas coisas que me atraíram. 
De facto, todas as minhas bases 
estão enquadradas na aeronáutica. 
Trabalhei com modelos de dinâmica 
fluida, e o espaço aéreo era uma das 
minhas hipóteses. Adoro o desafio em 

que consiste a aeronáutica.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?
Fiz investigação sobre o 
desenvolvimento e aplicação de 
algoritmos para resolver falhas de 
instabilidade e problemas aero-
elásticos. Isto convenceu-me 
ainda mais da minha escolha pela 

aeronáutica.

“Pensa que as mulheres deviam estar mais envolvidas no campo? Porquê? 
Sim, por duas razões. Primeiro, sem mulheres, perdemos metade do nosso 

talento. E as mulheres têm talento….
Segundo, queremos ter equipas diversificadas. Diferentes tipos de pessoas 

trazem perspetivas diferentes a um problema.”
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Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?
      • Ímpeto\entusiasmo\energia 

      • Orientação para resultados

      • Gosto pelo trabalho de equipa 

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres?  

Definitivamente não.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia? 
Não. O maior obstáculo poderão ser 

elas próprias.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 

Deviam escolhê-la se gostarem dela.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava?

Não.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?
Não. Há vantagens e desvantagens 
ao ser uma mulher num ambiente de 
engenharia dominado por homens. 
Uma vantagem é que mais pessoas 
te conhecem, pois és uma exceção. A 
desvantagem pode ser que as pessoas 
não pensam imediatamente em ti 
para o trabalho, uma vez que estão 
habituadas a trabalhar com homens. 
Isto significa que as tens de ajudar, 
e depois sugerir que pensas que 

consegues realizar o trabalho.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 
É uma pena que tão poucas mulheres 
escolham seguir este tipo de estudos. 
Mas a situação está a alterar-se 
gradualmente. Temos verificado um 
aumento na percentagem de mulheres 
que entram na nossa faculdade nos 

últimos anos.

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura? 
Na verdade, não sei. Talvez seja algo 

dentro da nossa cultura.

Tem conhecimento de iniciativas de 

entidades públicas e/ou privadas para 

estimular a participação de mulheres 

em estudos nas áreas científicas? Se sim, 

quais?
Tenho conhecimento da VHTO 
(Organização Nacional Holandesa 
Especializada em Raparigas/Mulheres 
e Ciência/Tecnologia), e conheci o seu 

administrador, Cocky Booy.
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Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter 

um impacto real na escolha de áreas 

de estudo por parte das raparigas/

mulheres? Porquê e como? Para sermos 

bem-sucedidos, o que devíamos ter 

indubitavelmente em mente quando 

comunicamos com o nosso público-alvo 

principal? 
Acredito em exemplos, não em 
campanhas externas. Para campanhas 
externas serem bem-sucedidas, não 
deviam insistir para ter mais mulheres 
e destacar os problemas que as 
mulheres enfrentam, mas sim ser 
positivas. Deviam mostrar os desafios 
e que o sucesso é possível. Também 
deviam frisar a capacidade de abordar 
problemas da sociedade, o que seria 
atrativo para as mulheres. Estas 
mensagens positivas podem marcar a 

diferença. 

Sabe da existência de iniciativas que 

tenham como objetivo atrair estudantes 

do sexo feminino para as engenharias? 
Há uma sociedade de estudantes 
dentro da Faculdade de Espaço Aéreo 
na UT Delft que inclui um comité que 
se foca nas atividades das mulheres. 
O comité chama-se “Mulheres Com 

Asas”.

Acha que os avanços e progressos 

nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) (e.g. teletrabalho, 

trabalho a partir de casa, melhor 

conetividade, etc.) tiveram algum 

impacto direto no aumento do número 

de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial? 
Penso que podem ajudar. Pode 
proporcionar flexibilidade e 
oportunidades para uma mulher para 
coordenar a sua vida familiar com o 

seu emprego. 

O que poderia ser feito para aumentar 

a participação feminina na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?
Duas coisas são necessárias numa 
organização. Primeiro, é preciso 
estar ciente que existe um problema 
e querer fazer algo para o resolver. 
Segundo, há uma necessidade de 
programas positivos que respondam 
ao problema. Dentro da Faculdade 
de Aeronáutica, há um curso para 
estimular estudantes do sexo 
feminino a obter financiamento para 
o doutoramento. Também existe um 
curso na UT Delft (Programa de Bolsas 
de Estudo Tecnologia Delft) que está 
disponível apenas para estudantes do 
sexo feminino altamente qualificadas. 
E a Fundação Nacional Holandesa tem 
um programa para mulheres (Aspasia), 
que fornece bolsas para ajudar 
mais cientistas do sexo feminino 
a progredirem para associadas e 
cátedras. (Eu, por exemplo, recebi 

uma destas bolsas.)

Para terminar, por que razão acha que 

as mulheres deviam ser mais envolvidas 

nesta área? 
Por duas razões. Primeiro, sem 
mulheres, perdemos metade do nosso 
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talento. E as mulheres têm talento. Na nossa faculdade, uma estudante normal 
do sexo feminino têm um melhor desempenho do que um estudante normal 
masculino. Têm notas superiores, e acabam os estudos mais rápido. (Talvez 
isto de deva à seleção automática – só as melhores se candidatam à admissão.) 
Segundo, queremos ter equipas diversificadas. Diferentes tipos de pessoas 
trazem perspetivas diferentes a um problema. Isto aplica-se não só ao género, 
mas também a diferentes nacionalidades. Na nossa faculdade, temos estudantes 

de um vasto número de países. A diversidade é boa.





Marja Eijkman
Nome e Apelido: 
Marja Eijkman

Nome da organização e cargo/função: 
NLR (Laboratório Holandês Aeroespacial), Gerente da Divisão de 
Transporte Aéreo (150 funcionários) 

Experiência na área:
Diretora Executiva, PAUW (PME, Indústria Transformadora e 
Sector dos Serviços) 
Gestora de Operações, Sun Test Systems (PME, Indústria de 
design de alta tecnologia e transformadora) 
Chefe de Produção, Fokker Aircraft 
Gestora de Logística, Engenharia e Marketing, Fokker Aircraft 

Grau Académico: 
Mestrado em Engenharia Aeroespacial 

HOLANDA
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?

       • Volume de negócios e resultados 
financeiros,

       • Desenvolvimento de 
competências

       • Desenvolvimento de Estratégias 
e Políticas para a Divisão, assim 
como a nível empresarial 

       • Desenvolvimento de Negócios 

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?

       • Mudanças culturais em 
organizações

        • Reestruturar organizações, 
tarefas, responsabilidades e 
processos 

       • Extensão de portfólio de produtos 

       • Processos logísticos altamente 

profissionalizados 

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 

Motivada pelo interesse sobre ‘como 

as coisas funcionam’ e pelo elevado 

nível do Mestrado em Engenharia do 

Espaço Aéreo.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?

       •      Estágio na Fokker Aircraft 
       • Primeiro emprego: Engenheira 

de Projeto – desenvolvimento 

de uma nova fábrica

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?

Grandes ambições e objetivos, 

boa capacidade de comunicação, 

interesse pelas pessoas.

Acha que existem trabalhos para 

homens e trabalhos para mulheres? 

Não.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do 

que em outras áreas da engenharia?

Não.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 

Estar bastante motivada para uma 

educação de elevado nível e na 

aviação.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

“Uma participação mais dividida entre homens e mulheres aumenta 
o sucesso e estimula decisões mais equilibradas nas organizações…”

ESTUDO DE CASO 12
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Superior onde estudava? Alguma vez foi 

ou se sentiu discriminada por ser mulher 

no seu local de trabalho?

Não.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 

O número de mulheres é 

relativamente inferior comparado 

com outros países. O número está a 

aumentar lentamente ao longo dos 

anos.

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho? 

Realizar estágios e parte dos estudos 

na indústria.

Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter 

um impacto real na escolha de áreas 

de estudo por parte das raparigas/

mulheres? Porquê e como? Para sermos 

bem-sucedidos, o que devíamos ter 

indubitavelmente em mente quando 

comunicamos com o nosso público-alvo 

principal? 

Depende do âmbito e conteúdos 

do projeto. O meu conhecimento é 

demasiado limitado para formar uma 

opinião. 

O que acha que poderia/deveria ser 

feito para aumentar o conhecimento 

público acerca das oportunidades de 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA? 

Maior foco no público-alvo de 

estudantes do sexo feminino em todas 

as comunicações externas.

Acha que os avanços e progressos 

nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) (e.g. teletrabalho, 

trabalho a partir de casa, melhor 

conetividade, etc.) tiveram algum 

impacto direto no aumento do número 

de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial? 

Apenas um pequeno efeito. 

Para terminar, por que razão acha que 

as mulheres deviam ser mais envolvidas 

nesta área? 

Uma participação mais dividida 

entre homens e mulheres aumenta 

o sucesso e estimula decisões mais 

equilibradas nas organizações.



PORTUGAL
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?

Neste momento, sou chefe da unidade 

de soldagem. Sou responsável pela 

organização, gestão e otimização 

da produção. Por exemplo, tenho 

de garantir que um produto é 

desenvolvido pelo menos no 

tempo definido e tentar otimizar o 

processo de desenvolvimento de 

modo a produzir mais rapidamente, 

o que se torna mais lucrativo para a 

empresa. Além disso, todas as tarefas 

relacionadas com a produção são 

da minha responsabilidade, desde 

a reposição de consumíveis, até ao 

treino de equipa de operações, no 

nosso caso específico os soldadores 

precisam de ter uma certificação 

específica, que é fornecida por mim e 

pelo Instituto de Soldagem Francês. 

Sou licenciada em Engenharia 

Ambiental e fiz a pós-graduação em 

Saúde e Segurança no trabalho. Tive 

a oportunidade de trabalhar numa 

empresa portuguesa, de Lisboa, de 

ruido e sonido, mas tive sempre uma 

ligação com o Instituo Politécnico, 

onde realizei vários trabalhos na 

área de medição e avaliação de ruído, 

entre outros, para a Força Aérea 

Portuguesa. Depois disso participei 

na construção do simulador de voo 

para Sintra da Força Aérea, chamado 

EPSLON, onde conheci a LAUAK e 

tive a oportunidade de vir trabalhar 

aqui. Estou a trabalhar aqui há quatro 

anos e meio. 

Por que motivo decidiu estudar 

engenharia? 

Sempre fui fascinada pela engenharia, 

tocar, realizar e criar algo construtivo, 

com algum valor, por esta razão decidi 

escolher engenharia. Depois disso, 

como sempre fui uma apaixonada pelo 

campo militar e pela aviação, penso 

que era uma oportunidade que não 

podia desperdiçar. Neste emprego, 

posso conciliar as duas coisas, as 

áreas de construção e criação que 

tanto aprecio e a engenharia por si só.   

“Apercebo-me que, especialmente mulheres, quando veem outras 
mulheres a trabalhar e não são as únicas, começam a pensar também o 

posso fazer!, tendo noção que há mais mulheres 
da minoria dá-lhes força e incentivo…”
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Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?

Trabalhei durante nove meses 

numa empresa de ruído, em que 

mediamos acumuladores acústicos 

para indústrias, mas era uma empresa 

pequena, com poucos trabalhadores, 

que não pode ser comparada com a 

estrutura sólida que temos aqui. 

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?

Sobretudo proatividade e vontade 

de querer aprender e saber sempre 

mais. Acredito que estas qualidades 

juntamente com o facto que estou 

sempre a observar e a prestar atenção 

a tudo, querer compreender como as 

coisas são feitas, conduziram-me até 

onde estou agora e espero chegar 

ainda mais longe. Sempre tive a 

ambição de aprender mais e mais.  

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 

Aqui na unidade de produção, a 

percentagem de homens e mulheres 

é bastante parecida, mas sim, há um 

histórico de que a engenharia é mais 

para homens do que para mulheres. 

Não é fácil! Neste momento estou a 

coordenar uma equipa de 20 homens 

e não é fácil, é necessário uma “mão de 

ferro”.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?

Em termos de obstáculos penso que 

não, se demonstrarmos quão boas 

somos podemos alcançar qualquer 

coisa, mas reparo que é um pouco 

mais complicado sermos levadas a 

sério. Apesar disso, pelo que tenho 

observado nesta empresa, todas as 

mulheres que aqui trabalham também 

demonstraram ter “mão de ferro”... 

São, como costumamos dizer, “damas 

de ferro”. É extremamente complicado 

estar entre o teu chefe que é um 

homem e 20 homens que estou a 

coordenar. Não é fácil, estão sempre a 

tentar descobrir as nossas fraquezas.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 

Penso que nós, como mulheres, somos 

mais metódicas, mais organizadas, 

seguidoras das regras. Acredito 

que nesta área, como costumo 

dizer, é como estudar matemática, é 

recompensador. Quando terminamos 

um exercício, reconhecemos 

imediatamente se estava correto ou 

errado. Aqui passa-se mais ou menos 

a mesma coisa, na engenharia tudo 

tem um objetivo definido, e como 

somos bastante organizadas podemos 

alcançá-lo facilmente. Por este 

motivo, acredito que se alguém quer 
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fazer algo onde pode ver o produto do 

seu trabalho, penso que a engenharia 

é a ocupação certa.  

Na sua perspetiva, o que é discriminação 

na profissão/no local de trabalho?

Aqui na LAUAK temos as mesmas 

oportunidades; seja como homem 

ou mulher. No que diz respeito ao 

comportamento podemos notar 

algumas diferenças, especialmente em 

limitações a nível de liderança, onde 

eles (homens) querem fazer algum 

comentário menos positivo, talvez 

eles (homens) se sintam mais inibidos 

ao falar connosco. À parte disso, não 

senti qualquer discriminação.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava?

Não, penso que não. Mas quando 

analisamos as Universidades, nos 

cursos de engenharia, num grupo de 

40 pessoas apenas 10 são mulheres. 

Há uma maior ligação entre os 

homens, também devido ao seu 

maior número. Não vejo isso como 

discriminação, apenas como um 

grupo sendo maior que o outro. Por 

isso, acredito que é uma questão de 

nós (mulheres) estarmos em menor 

quantidade, somos uma minoria. 

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 

Vejo sempre com bons olhos. Apesar 

de estarmos no século XXI, ainda 

há alguns estereótipos, pelo que 

é importante pensar fora da caixa 

e mostrar as nossas habilidades e 

competências. Mesmo em termos 

de ocupações, costumavam existir 

cursos para homens ou mulheres 

e agora tenho o gosto de ver que 

esta separação diminuiu e que 

está a desaparecer, toda a gente 

pode escolher e fazer o que mais 

gosta. Pelo menos é esta a minha 

perspetiva, como ainda temos algum 

contacto com a Universidade, quando 

comecei a estudar engenharia na 

minha Universidade, só uma mulher 

frequentava engenharia informática 

e agora já participam mais, embora 

ainda não seja 50/50 o número está 

a aumentar. Mais mulheres estão a 

licenciar-se nesta área e escolheram-

na porque gostam e acreditam que 

podem ter uma carreira, apesar do seu 

rótulo de curso para homens. Sentem 

que podem desempenhar as função 

tão bem ou melhor que os homens. 
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De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?

Os estágios são muito importantes. 

Apesar de ser difícil para nós 

aceitar isso, quando saímos da 

Universidade não sabemos fazer 

nada. A Universidade apenas nos 

ensina como pensar, ter uma base 

de entendimento e um bom treino 

é extremamente importante para o 

nosso futuro. O mundo do trabalho 

é completamente diferente do que 

aprendemos na Universidade, seria 

extremamente importante que os 

professores do Politécnico pudessem 

ter alguma experiência na área dos 

negócios para nos poderem explicar, 

por exemplo “isto é A+B mas é 

importante porque vamos usar isto 

nesta e naquela situação no futuro…” 

É realmente importante para nós 

ver as implicações do que estamos a 

estudar. Uma ligação com o mundo dos 

negócios é fundamental, seja como um 

estágio curricular ou mesmo durante 

o treino ter alguma interatividade 

com empresas, estar em contato com 

o mundo real e perceber onde aplicar 

o que aprendemos até ao momento. 

Acredito que isso é ainda mais 

estimulante para os nossos estudos, 

se em vez de dependermos apenas 

de estudar podemos ver a aplicação e 

efeitos dos mesmos.    

Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter 

um impacto real na escolha de áreas 

de estudo por parte das raparigas/

mulheres? Porquê e como? Para sermos 

bem-sucedidos, o que devíamos ter 

indubitavelmente em mente quando 

comunicamos com o nosso público-alvo 

principal?

Sim, eu concordo. Aqui na nossa 

empresa organizamos estágios e 

visitas de parceiros com o instituto 

de emprego e formação profissional, 

têm algumas formações profissionais 

e organizam visitas. Apercebo-me 

que, especialmente mulheres, quando 

veem outras mulheres a trabalhar e 

não são as únicas, começam a pensar 

“também o posso fazer!”; tendo noção 

que há mais mulheres “da minoria” 

dá-lhes força e incentivo. E reparei 

que temos muito mais mulheres a 

candidatar-se a esta empresa porque 

sabem que não estão sozinhas. 

Distribuir esta informação para outras 

pessoas é extremamente importante 

e irá aumentar o número de mulheres 
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que participam no nosso lado.  

O que acha que poderia/deveria ser feito para aumentar o conhecimento público acerca 

das oportunidades de participação das mulheres em estudos científicos e na IA?

Boa pergunta. Não sei, hoje em dia olho para a sociedade e fico realmente 

deprimida. Não me considero uma pessoa “velha”, tenho apenas 32 anos, mas 

observo pessoas de 20 anos sem nenhum tipo de ambição, é muito complicado, 

nunca pensei em ficar em casa a ver televisão e jogar, sempre quis fazer algo 

da minha vida. Não sei como chegar às pessoas atualmente, acredito que 

costumávamos ter algumas ambições de vida no passado, e agora... Claro que isto 

é a minha perspetiva pessoal, estou um pouco desmotivada com a sociedade, nem 

toda a gente é assim. Essa força de vontade tem de vir do interior, podemos ter 

todo o tipo de iniciativas, mas se não houver interesse ou proatividade, não serão 

eficientes. A maior dificuldade é mudar mentalidades e motivar pessoas, estimulá-

las para saírem do sofá e começarem à procura, por isso estas iniciativas, visitas 

e atividades são importantes e úteis para conhecer outras pessoas que estão a 

enfrentar os mesmos problemas, o problema é fazer com que saiam do sofá.
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?

A minha área de atividade é a 

engenharia de centrais elétricas 

na TAP M&E (Manutenção & 

Engenharia) em Portugal. A maior 

responsabilidade na minha posição é 

garantir a implementação e execução 

de todas as atividades relacionadas 

com a montagem do motor do avião 

enquanto o motor está na manutenção 

e na oficina, onde todos os processos 

de engenharia acontecem. 

Esta área consiste em atividades 

como análise de documentação 

incluindo o controlo de modificações 

implementadas no motor, por 

exemplo, navegação aérea e 

mobilidade dos motores, e também 

gestão de documentação de remessas 

de aquisição de ferramentas. No geral, 

o meu departamento está encarregue 

de tudo o que está relacionado com 

ATAs 70-79 do motor.     

O departamento inclui sete pessoas, 

duas das quais foram recentemente 

contratadas, e eu sou a única mulher.

Pode descrever brevemente o seu 

percurso desde os seus estudos até 

alcançar a sua posição atual?

No que diz respeito à minha educação, 

estudei quase sempre em escolas 

oficiais. Frequentei uma escola militar 

feminina do 10º ao 12º ano quando 

me candidatei para a Academia da 

Força Aérea. A minha candidatura 

foi rejeitada, pelo que frequentei 

o Instituto Superior Técnico (IST 

– da Universidade de Lisboa) para 

estudar engenharia aeroespacial e 

completei o Mestrado em Engenharia 

aeroespacial.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 

Um amigo da família era piloto na 

Força Aérea. Lembro-me das nossas 

conversas quando tinha 15 anos; 

ele sempre demonstrou muito 

“Às vezes, as próprias mulheres não têm interesse nesta área porque não procuram 
informação. Quando se candidatam a cursos superiores, por vezes não se informam 

sobre certos temas porque não têm interesse. Apesar do tema poder ser interessante, 
o nome do curso pode não ser apelativo ou pode até indicar uma carreira 

completamente diferente da que na realidade será, o que poderá induzir em erro uma 

potencial estudante.”
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entusiasmo por essa profissão. Ser um 

piloto na Força Aérea, ele começou 

a carreira militar como eu pretendia 

fazer. No meu caso, depois disso, segui 

para a engenharia aeroespacial.

Portanto, a minha motivação para 

estudar aeronáutica surgiu com o 

entusiamo sobre a área, mas também 

pelo entusiasmo e interesse em 

matemática, física, novas tecnologias 

e o seu desenvolvimento nesta área. 

Este foi o ponto de partida para 

embarcar no campo da aeronáutica.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?

A minha primeira experiência laboral 

foi um estágio académico na TAP, 

promovido por uma parceria entre 

o (IST) Instituto Superior Técnico e a 

TAP Portugal. Este estágio académico 

na TAP estava associado ao meu 

mestrado no que toca a gestão de 

dados de voo, por isso além de um 

estágio académico foi também uma 

experiência profissional.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?

Na minha opinião, as principais 

qualidades podem ser a persistência 

e a dedicação no emprego, trabalho 

árduo e esforço não só a um nível 

profissional, mas também durante 

os estágios académicos. Também o 

entusiasmo por esta área e disfrutar do 

trabalho podem ter sido importantes 

para alcançar esta posição. Penso 

que é bastante importante sermos 

apaixonados pelo que fazemos e eu 

sou.

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 

Provavelmente, a única limitação 

que poderá existir entre homens e 

mulheres na indústria aeronáutica 

está relacionada com trabalhos que 

necessitem de uma maior força física, 

porque sim! existem trabalhos na 

indústria aeronáutica que requerem 

força física. Deste modo, diria que 

esse tipo de empregos são mais 

apelativos para homens do que para 

mulheres por esse motivo. Contudo, 

apesar disso, não acho que seja um 

obstáculo ou uma barreira para 

as mulheres. De facto, na minha 

experiência como trabalhadora numa 

oficina de motores, tenho contato 

direto com tarefas que requerem 

esforço físico, os nossos técnicos 

são maioritariamente homens mas 

também existem mulheres. Por este 

motivo, as tarefas que necessitam 

de esforço físico podem ser mais 

indicadas para os homens, mas não é 

uma verdade absoluta.
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Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?

Pessoalmente, como mulher, na 

minha área dentro da aeronáutica 

nunca encontrei obstáculos. Penso 

que é uma questão de ganhar respeito 

e provar que eu, como mulher, consigo 

executar as mesmas funções que um 

homem.

Acho que também requer um bocado 

de sorte com as pessoas com quem se 

trabalha e com o nível de dedicação 

que a tarefa exige, mas penso que 

não devíamos ver essas coisas como 

obstáculos. Apesar disso, em termos 

práticos existe uma “guerra dos sexos” 

(até certo ponto) em qualquer área de 

atividade, mas acho que não podemos 

pensar nisso como entraves, mas sim 

como áreas que necessitam de mais 

dedicação ou mais trabalho por parte 

das mulheres. 

As mulheres nesta área precisam 

de fazer um esforço constante para 

serem respeitadas e garantirem que o 

seu trabalho é valorizado. 

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 

Penso que as mulheres têm uma 

capacidade única de detetar 

problemas. Este campo é muito 

dinâmico, pelo que o nosso “sexto 

sentido” (quer exista ou não) dá-

nos uma capacidade especial para 

atenção aos detalhes, para o sentido 

prático das coisas ou os resultados 

a alcançar. Podemos ter uma 

perspetiva mais prática para chegar 

aos resultados ou objetivos. Estas 

qualidades normalmente são naturais 

nas mulheres. 

Na sua perspetiva, o que é discriminação 

na profissão/no local de trabalho?

Na minha opinião, a discriminação 

não está só nas diferenças de sexo, 

mas também questões raciais, 

religiosas e até intelectuais ou de 

ideias divergentes, ex. posso ter uma 

ideia que é diferente da de outra 

pessoa e ser discriminada por esse 

motivo. Considerando o panorama 

profissional, penso que às vezes existe 

uma discriminação em relação às 

mulheres relativamente a diferenças 

de ordenado, progressão de carreira 

e oportunidades, e distribuição de 

projetos. Além disso, as mulheres 

também têm a pressão da gravidez 

o que pode causar discriminação a 

algumas delas.      

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava?

Na minha experiência pessoal, não 

sofri de nenhuma discriminação 

durante a minha carreira na TAP, mas 
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não posso dizer que a discriminação 

não existe em Portugal.  

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 

A participação feminina tem 

aumentado ao longo dos últimos anos; 

hoje em dia há um crescimento de 

candidaturas femininas para carreiras 

aeronáuticas. No ano académico em 

que iniciei o estudo da engenharia 

aeroespacial havia aproximadamente 

60 vagas com 6 raparigas, enquanto 

que no meu último ano académico já 

existiam mais algumas mulheres do 

que quando comecei. Pelo menos há 

tentativas de equilibrar o número de 

mulheres e homens.

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?

Penso que as mulheres têm uma menor 

predisposição para a engenharia no 

geral, independentemente da área. 

Não acho que seja uma área menos 

considerada, mas que a engenharia no 

geral tem menos interesse para elas.

Muitas vezes a falta de interesse 

leva a uma menor predisposição 

para procurar informação. No meu 

caso, quando me candidatei ao curso 

estava curiosa e bastante inclinada 

a aprender e saber mais sobre o 

programa académico que achei ser 

bastante apelativo, e apercebi-me que 

era uma área que gostava.

Às vezes, as próprias mulheres não 

têm interesse nesta área porque 

não procuram informação. Quando 

se candidatam a cursos superiores, 

por vezes não se informam sobre 

certos temas porque não têm 

interesse. Apesar do tema poder 

ser interessante, o nome do curso 

pode não ser apelativo ou pode até 

indicar uma carreira completamente 

diferente da que na realidade será, 

o que poderá induzir em erro uma 

potencial estudante.

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?

Falo maioritariamente no 

contexto português porque é onde 

tenho experiência. Acho que o 

desenvolvimento de iniciativas no 
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contexto de responsabilidade social 

com o objetivo de juntar universidades 

e empresas irão sair beneficiados se 

mais mulheres participarem na área 

da engenharia.  

No meu caso, fiz um estágio 

académico resultante da parceria 

entre a TAP e o Instituto Superior 

Técnico. Este estágio foi muito 

importante para aprender sobre a 

TAP, como trabalham, compreender 

as responsabilidades numa área pela 

qual poderia eventualmente optar, 

e aprender até que ponto poderia 

ter interesse na TAP como empresa 

ou não. Logo, penso que a ligação 

entre empresas e universidades 

é muito importante e acho que o 

envolvimento dos estudantes neste 

tipo de iniciativas devia ser feito 

desde o primeiro ano. 

Iniciativas como visitas de estudantes 

às empresas, como as que são 

organizadas no âmbito do projeto 

IN2SAI, são importantes. Durante o 

meu estágio questionei-me sobre: o 

que posso fazer? Quais são as minhas 

responsabilidades? De que trata o 

meu trabalho? Como é a progressão 

de carreira, etc.? Para mim, o primeiro 

contato com o contexto profissional 

foi efetivamente durante o estágio 

académico, foi muito útil entender 

melhor o mercado de trabalho desta 

área.     

Tem conhecimento de iniciativas de 

entidades públicas e/ou privadas para 

estimular a participação de mulheres 

em estudos nas áreas científicas? Se sim, 

quais?.

Penso que não existem iniciativas 

especificamente destinadas a 

estimular a participação de mulheres 

em estudos científicos, mas sim que 

existem iniciativas que promovem a 

engenharia no sentido geral. 

O estabelecimento de projetos de 

estágios entre o Instituto Superior 

Técnico (IST) e a TAP terão tendência 

a aumentar, não só com o IST, mas 

também com outras universidades. 

Este tipo de iniciativas irá também 

contribuir para desmistificar a 

engenharia aeronáutica mesmo 

para as mulheres. À medida que 

mais e mais mulheres seguem a 

engenharia aeronáutica, se também 

elas participarem nos projetos 

entre empresas e universidades, 

estas iniciativas serão conhecidas 

por ter participação feminina, o que 

irá contribuir para a promoção de 

mulheres no setor aeronáutico.

Iniciativas que estimulem o interesse 

de jovens mulheres, quando têm de 

selecionar a área de estudos, são 

muito relevantes.
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Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter 

um impacto real na escolha de áreas 

de estudo por parte das raparigas/

mulheres? Porquê e como? Para sermos 

bem-sucedidos, o que devíamos ter 

indubitavelmente em mente quando 

comunicamos com o nosso público-alvo 

principal?

Sim, penso que as iniciativas 

promovidas através de projetos como 

o IN2SAI dão a conhecer o campo da 

aeronáutica e aumentam o interesse 

nesta área, pelo que irão acabar 

por influenciar a decisão de jovens 

mulheres ao escolher o seu percurso 

profissional. Este tipo de projetos 

pode contribuir para fornecer 

informações que as mulheres não vão 

procurar, mas se estiver facilmente 
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acessível, o seu interesse na matéria pode aumentar. Penso que iniciativas como 

o projeto IN2SAI podem alertar as mulheres para assuntos que podem não saber 

que existem, ou saber que existem inconscientemente, mas não procuram por 

respostas.

Este tipo de iniciativas que fornecem informação a desmistificar a engenharia e 

especificamente a engenharia aeronáutica são muito relevantes.  

O que poderia ser feito para aumentar a participação feminina na indústria aeronáutica/

aeroespacial? Tem mais algum comentário ou algo a acrescentar?

A única coisa que podia acrescentar da minha experiência pessoal é que esta é 

uma área sob bastantes transformações e com uma aprendizagem contínua, 

por isso é muito enriquecedor trabalhar nela, porque fornece oportunidades 

e diferentes tipos de experiências, como por exemplo contatar fornecedores. 

Estas oportunidades e experiências estimulam a paixão por esta indústria e 

também dão a possibilidade de participar em reuniões internacionais e partilhar 

conhecimentos e experiências.

Na minha opinião, esta é uma área inspiradora a nível intelectual, profissional e 

pessoal, pois fornece inúmeras oportunidades em comparação com outras áreas.”  





ESPANHA



Elisa Sugrañez Nevado
Nome e Apelido: 
Elisa Sugrañez Nevado

Nome da organização e cargo/função: 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

Experiência na área: 
29 anos

Grau Académico: 
Licenciatura em Engenharia Aeroespacial

ESPANHA

ESTUDO DE CASO 15
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?  

Sou responsável pelo teste do trem de 

aterragem.

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?

Quando tinha uma função 

técnica, estava responsável pelo 

desenvolvimento de testes de trens de 

aterragem nacionais e internacionais 

na minha organização.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 

Sempre gostei e tive interesse pelo 

ambiente aeronáutico, não só de 

empresas de fabrico de aviões, 

mas também companhias aéreas e 

controlos de aeroporto. Fiz os estudos 

para a obtenção do Grau Académico 

Aeronáutico com o meu irmão.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?

Estava relacionada com dados 

recolhidos por veículos espaciais. 

Fiquei envolvida no ramo desde 

a minha primeira experiência 

profissional, foi realmente 

interessante. Abriu-me os horizontes 

para outro campo de investigação 

na minha empresa. Sinto-me muito 

orgulhosa dos anos em que executei 

este trabalho.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida? 

Estava disposta a aprender todos os 

dias. 

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres?  

Não, penso que não.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?

Sim, penso que é mais difícil chegar 

ao mundo aeronáutico porque 

historicamente tem sido um mundo 

de homens, e as mulheres deviam 

demonstrar todos os dias que são as 

melhores, tendo de se esforçar mais 

que os homens.

“…A IA pode oferecer muitas oportunidades por onde escolher: técnica, 
pesquisa, gestão ou uma combinação de ambas…”

ESTUDO DE CASO  15

Elisa Sugrañez Nevado
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Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos?

Porque pode oferecer muitas 

oportunidades por onde escolher: 

técnica, investigação, gestão ou uma 

combinação de ambas. 

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava? Alguma vez foi 

ou se sentiu discriminada por ser mulher 

no seu local de trabalho? 

Não, não sinto discriminação no meu 

local de trabalho, embora não seja um 

ambiente fácil, deves ser a melhor, 

todos os dias a demonstrar algo.

Na sua perspetiva, o que é discriminação 

na profissão/no local de trabalho?

Falta de oportunidades é 

discriminação no meu ponto de vista.

Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou? 

detive de ter muita convicção, nunca 

me senti diferente por ser mulher. 

Consigo fazer tudo aquilo que quero. 

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 

A situação mudou, ser uma mulher 

na universidade não é uma exceção, 

agora o número de raparigas na 

universidade em estudos científicos 

está a aumentar significativamente 

todos os dias.

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura? 

Os estereótipos que são apresentados 

às crianças na infância. A escola não 

ajuda a quebrá-los.

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?

A indústria devia abrir as portas aos 

estudantes (desde novos) para que 

possam visitar as suas instalações para 

se interessarem pela vida científica. 

Além disso, podia proporcionar 

oportunidades como bolsas de 

estudos.
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Numa perspetiva de longo prazo, acha que projetos como o IN2SAI podem ter um 

impacto real na escolha de áreas de estudo por parte das raparigas/mulheres? Porquê 

e como? Para sermos bem-sucedidos, o que devíamos ter indubitavelmente em mente 

quando comunicamos com o nosso público-alvo principal?

Não sei muitos detalhes sobre o projeto IN2SAI, mas qualquer tipo de iniciativa é 

bem-vinda e vai com certeza ser benéfica. As coisas constroem-se passo a passo.

O que acha que poderia/deveria ser feito para aumentar o conhecimento público acerca 

das oportunidades de participação das mulheres em estudos científicos e na IA? 

A escola e a universidade são a chave para desenvolver o interesse das mulheres 

e para ser visível para os homens que elas têm de estar na comunidade científica. 

Diversidade é a melhor forma de alcançar o sucesso em qualquer campo do 

mundo.

Acha que os avanços e progressos nas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) (e.g. teletrabalho, trabalho a partir de casa, melhor conetividade, etc.) tiveram 

algum impacto direto no aumento do número de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?  

Não, penso que não.

O que poderia ser feito para aumentar a participação feminina na indústria aeronáutica/

aeroespacial?

Comunicação nas escolas, visitar laboratórios

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área?  

Diversidade é a única forma de alcançar o sucesso em qualquer campo da vida, e 

o mundo científico não é exceção.



Rebeca Calvo Aguilar
Nome e Apelido: 
Rebeca Calvo Aguilar

Nome da organização e cargo/função: 
Airbus. Chefe de Controlo de projetos/propostas (Controlo de 
Engenharia de Espanha)

Experiência na área: 
Aeronáutica, Gestão de Projetos

Grau Académico: 
Engenheira Aeronáutica Sénior

ESPANHA

ESTUDO DE CASO 16
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades? 

Chefe de Departamento. Responsável 

pelo controlo de Projetos de 

Engenharia na Airbus Military Aircraft 

Division.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 

Quando era mais nova sentia-me 

atraída por aviões e naves espaciais. 

À medida que fui crescendo, comecei 

a questionar-me seriamente sobre 

como voam e a fazer outras pesquisas 

aeronáuticas. Depois, na altura de 

ir para a universidade e começar os 

meus estudos, a decisão foi óbvia.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área? 

Trabalhar como designer 

aeronáutica para a ITP (Industria de 

Turbopropulsores). Esta experiência 

fez com que me apercebesse das 

vastas opções desta carreira.

» Esta experiência fez com que ficasse 

mais decidida na escolha de carreira?

Sim, tive a oportunidade de trabalhar 

nos EUA, o que foi realmente uma 

experiência extraordinária.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida? 

Mente aberta, proatividade e espírito 

de equipa.

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres?  

Acredito que a diversidade cria o 

melhor ambiente para se trabalhar.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia? 

O campo da aeronáutica também está 

relacionado com a defesa. Esta área 

de defesa é um pouco mais restrita do 

que as outras áreas de engenharia.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos?

Para ser sincera, acredito que 

“…Acredito que qualquer pessoa (homem ou mulher) deve escolher esta 
área de estudos se nela tiverem interesse, mas sabendo que têm de 

trabalhar arduamente. Ser uma mulher é um desafio extra…”

ESTUDO DE CASO 16

Rebeca Calvo Aguilar
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qualquer pessoa (homem ou mulher) 

deve escolher esta área de estudos se 

nela tiverem interesse, mas sabendo 

que têm de trabalhar arduamente. Ser 

uma mulher é um desafio extra.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava? 

Não quando estava a estudar.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?

 Sim.

» Na sua perspetiva, o que é 

discriminação na profissão/no local de 

trabalho1? 

Por exemplo – ao pedir uma 

promoção, o entrevistador 

perguntou-me como iria organizar 

a minha família quando estivesse 

a viajar para o estrangeiro (tenho 

3 filhos). No final, a promoção foi 

atribuída a um homem com 4 filhos, e 

assumo que ele não foi questionado 

sobre a organização da sua família.

Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?

1 «Toda a distinção, exclusão ou preferência 
fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão» (artigo 
1.º da Convenção n.º 111 da OIT).

Trabalhando mais arduamente.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 

Penso que a situação está a melhorar 

de dia para dia. Mais mulheres estão a 

integrar a minha empresa, e também a 

serem promovidas.

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?

Acho que as atividades técnicas não 

têm visibilidade suficiente para as 

mulheres, ou não são vistas como uma 

possível escolha. 

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?

Primeiro, seria preciso promover a 

IA nas escolas, dando visibilidade 

às diferentes possibilidades desta 
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carreira. Além disso, seria importante disponibilizar apoio durante os estudos e 

primeiros anos de trabalho, por exemplo através de mentoras de jovens mulheres.

Tem conhecimento de iniciativas de entidades públicas e/ou privadas para estimular a 

participação de mulheres em estudos nas áreas científicas? Se sim, quais?

O grupo Airbus tem este tipo de iniciativas noutros países, por exemplo visitas a 

visitar escolas. 

Numa perspetiva de longo prazo, acha que projetos como o IN2SAI podem ter um 

impacto real na escolha de áreas de estudo por parte das raparigas/mulheres? Porquê 

e como? Para sermos bem-sucedidos, o que devíamos ter indubitavelmente em mente 

quando comunicamos com o nosso público-alvo principal? 

Sim, penso que qualquer iniciativa que promova estes estudos e dê uma perspetiva 

para as mulheres irá aumentar o número de mulheres nesta carreira.

O que acha que poderia/deveria ser feito para aumentar o conhecimento público acerca 

das oportunidades de participação das mulheres em estudos científicos e na IA?

Como disse antes, promover os estudos dando uma maior visibilidade antes de 

escolherem os estudos universitários.

Sabe da existência de iniciativas que tenham como objetivo atrair estudantes do sexo 

feminino para as engenharias?

Como disse antes, conheço as iniciativas no Airbus Group.

Acha que os avanços e progressos nas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) (e.g. teletrabalho, trabalho a partir de casa, melhor conetividade, etc.) tiveram 

algum impacto direto no aumento do número de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?  

Sim, com certeza.

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área?

Diversidade iria aumentar os resultados obtidos. Os benefícios são bastante 

óbvios.



EUROCONTROL





Tinatin Jokhadze
Nome e Apelido: 
Tinatin Jokhadze

Nome da organização e cargo/função: 
Georgian Air Navigation (Sakaeronavigatsia)

Experiência na área: 
6 anos

Grau Académico: 
Mestrado em Relações Internacionais

EUROCONTROL

ESTUDO DE CASO 17
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?

Sou administradora de redes e 

sistemas. As minhas responsabilidades 

incluem a gestão de servidores e 

infra-estruturas de rede Linux para a 

Georgian Air Navigation.

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?

Mudar radicalmente de profissão 

e demitir-me de um emprego com 

salário elevado aos 25 anos, porque 

não estava interessada nele.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 

O meu namorado estava interessado 

em aviação.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?

Dois meses após ter sido indicada 

como administradora de redes, tive 

de enfrentar um caso sério. Aprendi 

imenso, mas também me apercebi da 

enorme responsabilidade que seria 

depositada em mim.  

“...o mundo académico devia livrar-se dos preconceitos e dar 
oportunidade às raparigas de serem o que querem, escolher a profissão 

que querem e escolher o percurso que querem seguir …”

ESTUDO DE CASO  17

Tinatin Jokhadze

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?

A minha determinação de mudar tudo 

radicalmente quando toda a gente, 

incluindo a minha família e amigos me 

olhavam com ceticismo. 

Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 

Não. Apenas existem trabalhos que 

uma pessoa não está disposta a fazer 

devido a preconceitos.  

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?

No meu país, todas as áreas de 

engenharia são consideradas 

masculinas. Até conduzir um 

automóvel é considerado um 

“trabalho de homem”.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 

Porque é fantástico.
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Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava?

Não. Mas fui excluída das admissões 

de outra universidade pelo simples 

fato de ser uma mulher de saltos altos. 

Havia 20 vagas, apenas 18 candidatos 

à faculdade de Tecnologias da 

Informação. Passei pelo processo 

de testes e na entrevista foi-me dito 

para voltar em Setembro para me 

candidatar a gestão ou MBA ou algo 

do género.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?

Não no meu emprego atual. Mas riram-

se de mim quando tive uma entrevista 

noutro local (Ministério da Educação 

da Geórgia, já agora). Foi-me dito que 

me devia ter enganado na sala.

Na sua perspetiva, o que é discriminação 

na profissão/no local de trabalho?

Menosprezar uma mulher como se não 

pudesse fazer algo só por ser mulher 

e ser loira. Receber um ordenado 

inferior ao justo. Não atribuir 

tarefas importantes. Demitir quando 

engravidam. No meu país, uma mulher 

tem muito poucas hipóteses de ser 

contratada se for recém-casada ou 

tiver filhos pequenos, e praticamente 

não tem hipótese se estiver grávida.

Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?

Não tive de ultrapassar nada, apesar 

de tudo não tive problemas de 

discriminação. Mas os meus colegas, 

quando se aperceberam que eu 

consigo fazer o trabalho, começaram 

a ver-me como um homem, o que é 

engraçado e perturbador ao mesmo 

tempo. 

Como descreveria a situação atual 

da participação das mulheres em 

estudos científicos e na IA no seu país/

cultura? Acha que nos últimos anos se 

verificaram mudanças relevantes nesta 

situação? 

Há definitivamente uma boa 

tendência para as mulheres 

participarem em engenharia, áreas 

científicas e política.   

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?

As mulheres não são encorajadas a 

perseguir uma carreira científica. Em 

algumas regiões, as raparigas nem 

sequer são encorajadas a concluir a 

escola secundária. E as raparigas têm 

receio de não conseguir encontrar 

um marido se se tornarem demasiado 
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inteligentes. Tenho esperança que 

estes sejam casos minoritários, e que 

a nova geração seja mais consciente e 

instruída.

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?

Antes de mais, o mundo académico 

devia livrar-se dos preconceitos e dar 

oportunidade às raparigas de serem 

o que querem, escolher a profissão 

que querem e escolher o percurso que 

querem seguir. 

Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter um 

impacto real na escolha de áreas de estudo 

por parte das raparigas/mulheres? Porquê 

e como? Para sermos bem-sucedidos, o 

que devíamos ter indubitavelmente em 

mente quando comunicamos com o nosso 

público-alvo principal?

Irá ter um impacto positivo ao 

aumentar a consciência e autoestima 

entre as mulheres antes de mais nada. 

O que acha que poderia/deveria ser 

feito para aumentar o conhecimento 

público acerca das oportunidades de 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA?

Talvez convidar mulheres bem-

sucedidas para programas de 

televisão.

Sabe da existência de iniciativas que 

tenham como objetivo atrair estudantes 

do sexo feminino para as engenharias?

Não tenho conhecimento de tais 

iniciativas.

Acha que os avanços e progressos 

nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) (e.g. teletrabalho, 

trabalho a partir de casa, melhor 

conetividade, etc.) tiveram algum 

impacto direto no aumento do número 

de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?  

Talvez. A informação está mais 

disponível agora. As mulheres 

veem outras mulheres a ter sucesso 

em vários campos considerados 

“masculinos” até agora.
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O que poderia ser feito para aumentar a participação feminina na indústria aeronáutica/

aeroespacial?

Levar pessoas interessadas a ANSPs (Prestadores de Serviços de Navegação 

Aérea), aeroportos, e usar outros estímulos para mostrar em que consiste esta 

indústria.

Para terminar, por que razão acha que as mulheres deviam ser mais envolvidas nesta 

área?

Porque se estiverem interessadas, não deviam ser excluídas por causa do seu 

sexo.    
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Christine Most
Nome e Apelido: 
Christine Most

Nome da organização e cargo/função: 
EUROCONTROL, gestor de formação

Experiência na área: 
18 anos, 8 anos na EUROCONTROL

Grau Académico: 
Mestrado - Gestão de tráfego aéreo, 
BA – Matemática e física

EUROCONTROL

ESTUDO DE CASO 18
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Em que consiste o seu atual trabalho? 

Quais as suas responsabilidades?

       • Ministrar cursos sobre a 
regulação da UE sobre caixas 
eletrónicas, Técnicas de Vigilância 
e Comunicações   

       • Palestras em Universidades

Até hoje, qual foi o seu maior êxito?

Mobilidade e crescimento. Consegui 

crescer profissionalmente e ser 

promovida, tenho o emprego que 

mereço, sem conhecidos ou ajudas.

Por que motivo decidiu estudar 

aeronáutica? 

Os meus pais incentivaram-me a 

estudar ciência. Eu queria estudar 

línguas, mas eles pensaram que eu 

não seria capaz de encontrar trabalho 

se seguisse essa área. Crescer numa 

família com mais mulheres (2 filhas 

e uma mãe),fez-me perceber que as 

mulheres têm de ser fortes.

Qual foi a sua primeira experiência de 

trabalho nesta área?

Na Alemanha, depois de me 

licenciar aos 23 anos. Na Alemanha 

tinha mais oportunidades mas era 

mais difícil: nova língua (embora a 

falasse bem), cultura, país... Mas as 

oportunidades eram melhores do 

que em França, já que na Alemanha 

delegam muito as responsabilidades 

e as pessoas têm a oportunidade de 

estudar mais no trabalho. Eles não 

se preocupam se és muito jovem ou 

não – fazem-te trabalhar e assumir 

grandes responsabilidades (gestão de 

projetos). Em França as empresas não 

me levavam a sério devido à minha 

idade e assumiam que sabia pouco 

e que não estava preparada para o 

trabalho.

Na sua opinião, que qualidades a 

ajudaram a tornar-se bem-sucedida?

Flexibilidade, adaptabilidade, ser 

trabalhadora, fortes capacidades 

analíticas.

“Não há diferença entre estudos de homens ou mulheres. É importante 
promover um perfil sem género para trabalhar. Homens e mulheres 
têm formas diferentes de executar o trabalho, há homens que são 

mais femininos e mulheres que são mais masculinas na maneira como 
trabalham. É importante não estereotipar…”
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Acha que existem trabalhos para homens 

e trabalhos para mulheres? 

Não. Há maneiras de fazer o trabalho 

como homens e mulheres, mas não 

há trabalhos que se adequem só a um 

sexo. Executam os trabalhos de forma 

diferente.

Acha que existem mais obstáculos ao 

sucesso feminino na aeronáutica do que 

em outras áreas da engenharia?

Há diferentes capacidades e 

entendimento entre homens e 

mulheres. Os homens têm um nível 

de QI diferente, pelo que as mulheres 

têm de ser mais flexíveis e adaptáveis. 

Homens e mulheres têm diferentes 

papéis na sociedade, que estão 

programados pela natureza.

Por que razão acha que as mulheres 

deviam escolher esta área de estudos? 

Não há diferença entre estudos de 

homens ou mulheres. É importante 

promover um perfil sem género 

para trabalhar. Homens e mulheres 

têm formas diferentes de executar 

o trabalho, há homens que são 

mais femininos e mulheres que 

são mais masculinas na maneira 

como trabalham. É importante não 

estereotipar. Os papéis de homens 

e mulheres são diferentes, o sexo 

devia ser visto mais como uma escala. 

Exemplo: duas linhas, rosa e azul, que 

começam com um tom escuro da cor 

e continuam até se tornarem mais 

claras e cada pessoa decide onde quer 

estar.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher na instituição de Ensino 

Superior onde estudava?

Não, mas a universidade é uma 

coisa mais pessoal. As mulheres têm 

um desempenho tão bom como os 

homens na universidade, estudam, 

fazem exames. Não há diferenciação.

Alguma vez foi ou se sentiu discriminada 

por ser mulher no seu local de trabalho?

A toda a hora. As mulheres são mais 

intimidadas pelo público, são vistas 

de forma diferente. As mulheres 

têm de provar que são competentes 

e lutar o dobro para serem bem-

sucedidas. Num emprego é diferente 

da universidade, há mais qualidades 

interpessoais envolvidas. Tens 

sempre de te esforçar para manter a 

tua posição. Os homens vêm sempre 

as mulheres de 2 maneiras: uma mãe 

e um objeto sexual. Se fores um objeto 

sexual, não te levam a sério. Se és mãe, 

têm mais medo e respeito mas para 

eles a imagem de mãe são mulheres 

feias e gordas. E se não te encaixares 

nestas categorias, parecem não saber 

como te definir.
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Como ultrapassou o preconceito de 

género nas instituições onde estudou e/

ou trabalhou?

Com bom humor. Não quero ser feia 

como imaginam as mães (sou mãe de 

duas crianças). Estou a aprender a ser 

flexível. Falar com colegas do sexo 

feminino ajuda, há uma rede de apoio 

silenciosa entre as colaboradoras. 

É bom existirem hábitos como em 

França – onde o governo determina um 

certo número de quotas – cargos que 

cada empresa deve atribuir a mulher, 

para que a rede cresça. Os homens 

não compreendem a dificuldade de 

ser mulher nesta profissão.

Como descreveria a situação atual da 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA no seu país/cultura? 

Acha que nos últimos anos se verificaram 

mudanças relevantes nesta situação? 

Não reparei em diferenças, ainda há 

muito poucas mulheres neste campo. 

O único novo esforço foi feito por 

um governo francês – atribuir umas 

certas quotas para cargos ocupados 

por mulheres.  

Consegue identificar motivos e possíveis 

causas para a baixa participação 

de mulheres em estudos nas áreas 

científicas e em carreiras ligadas à IA, 

sobretudo na sua região/país/cultura?

Penso que não se trata do interesse 

das mulheres na área. Tem mais a 

ver com a sociologia e o papel das 

mulheres e homens. Na Alemanha, 

por exemplo, não é bem visto uma 

mulher ter filhos e trabalhar a tempo 

inteiro. Na França, as mulheres 

voltam ao trabalho depois de 3 meses. 

Está mais ligado a estereótipos de 

género e pressão da sociedade à sua 

volta do que a uma escolha pessoal. 

A maior parte das mães na Alemanha, 

por exemplo, não têm empregos a 

tempo inteiro. Por isso é difícil ter um 

trabalho de muita responsabilidade.

De acordo com a sua experiência, o 

que é necessário para aumentar a 

colaboração entre as instituições de 

ensino superior e as empresas, de modo 

a que aquelas possam responder melhor 

às necessidades da indústria e para 

que ambas contribuam para um maior 

equilíbrio de género, através do aumento 

da participação feminina nesta área de 

estudos/trabalho?

Acho que essa questão não está tão 

relacionada com a universidade, mas 

mais  com a escola. Era na escola 

que se devia começar a alertar e 

informar, porque os estudantes de 

13-16 anos ainda não têm a certeza 

da sua escolha de carreira. Por 

exemplo (uma ideia:) seria ótimo ter 

alguém a explicar o perfil completo 

de um determinado emprego antes de 
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entrar na universidade, descrevendo 

tudo desde responsabilidades a horas 

de trabalho e salário.

Tem conhecimento de iniciativas de 

entidades públicas e/ou privadas para 

estimular a participação de mulheres 

em estudos nas áreas científicas? Se sim, 

quais?

Não, não há muito feito neste campo.

Numa perspetiva de longo prazo, acha 

que projetos como o IN2SAI podem ter 

um impacto real na escolha de áreas 

de estudo por parte das raparigas/

mulheres? Porquê e como? Para sermos 

bem-sucedidos, o que devíamos ter 

indubitavelmente em mente quando 

comunicamos com o nosso público-alvo 

principal?

Sim, ajuda imenso, visto que os 

esforços são de vários ângulos. 

O que acha que poderia/deveria ser 

feito para aumentar o conhecimento 

público acerca das oportunidades de 

participação das mulheres em estudos 

científicos e na IA?

Mais ações de visibilidade como 

vídeos, filmes, redes sociais, etc.

Acha que os avanços e progressos 

nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) (e.g. teletrabalho, 

trabalho a partir de casa, melhor 

conetividade, etc.) tiveram algum 

impacto direto no aumento do número 

de mulheres a trabalhar na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?  

Sim, ajuda bastante no geral, já que 

muitas mães preferem trabalhar a 

partir de casa. Têm a possibilidade de 

manter o seu emprego.

O que poderia ser feito para aumentar 

a participação feminina na indústria 

aeronáutica/aeroespacial?

Mais informação, parar de 

estereotipar tipos de trabalho 

para homens ou mulheres. Tornar 

claro para as crianças que podem 

fazer aquilo que quiserem, sem 

estereótipos. Ir além do género.

Para terminar, por que razão acha que 

as mulheres deviam ser mais envolvidas 

nesta área? 

Ir além do género.
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