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1. Objetivos 

O Instituto Superior Técnico (Técnico) instituiu em 2016 o Prémio Maria de Lourdes Pintasilgo como 

forma de promover a igualdade de género no Técnico, e reconhecer o papel crucial que as mulheres 

desempenham em todas as áreas da Engenharia. Maria de Lourdes Pintasilgo foi uma Engenheira e 

distinta aluna do Técnico, que teve um impacto relevante na sociedade e política portuguesa em 

diferentes fases da sua vida, tendo, em particular, sido a primeira mulher que alcançou o cargo de 

Primeira-ministra de Portugal. 

 

2. Destinatárias 

O Prémio Maria de Lourdes Pintasilgo destina-se a galardoar anualmente duas mulheres, graduadas 

pelo Técnico: 

i) Alumna Role-Model: uma antiga aluna que tenha completado o seu ciclo de estudos no Técnico 

há mais de 15 anos, contabilizados no dia 31 de dezembro de 2020 e que se tenha destacado 

pelas suas contribuições profissionais e/ou sociais;  

ii) Young Alumna: uma recém-graduada do IST com menos de 27 anos de idade em 31 de 

dezembro de 2020 e que se tenha destacado pela qualidade científica da dissertação de 

Mestrado e pelo percurso académico no Técnico. 

 

O Prémio é único e no montante de 5.000 euros, sendo atribuído à recém-graduada referida em ii). 

 

3. Datas importantes 

Abertura das submissões: 6 de julho de 2021 (terça-feira). 

Fecho das submissões para ambas as categorias: 23h59 do dia 15 de setembro de 2021 (quarta-feira). 

Publicação dos resultados: outubro de 2021. 

 

4. Submissão 

Alumna Role-Model: as nomeações podem ser apresentadas por qualquer membro da comunidade 

IST, incluindo alumni, submetendo o curriculum vitae da nomeada de não mais que uma página A4. 

As nomeações para a distinção às antigas alunas deverão ser efetuadas por e-mail:  

premioMLP@tecnico.ulisboa.pt 

 

Young Alumna: as candidatas deverão formalizar a sua candidatura ao Prémio através do 

preenchimento do formulário disponível na hiperligação: bit.ly/pmlp2021 

 

Para informação adicional contacte-nos através do email premioMLP@tecnico.ulisboa.pt 

mailto:premioMLP@tecnico.ulisboa.pt
http://bit.ly/pmlp2021
mailto:premioMLP@tecnico.ulisboa.pt

