ObservIST

Observatório de Boas Práticas do IST

Formulário para submissão de prática. Application form
Depois de preenchido, por favor grave este formulário e envie para observist@tecnico.ulisboa.pt para firmar a
submissão da Prática. Ser-lhe-á enviado um e-mail de confirmação da receção. After filling the form please save it
and send it to observist@tecnico.ulisboa.pt. You will receive a confirmation e-mail.
*Obrigatório | Mandatory

Dados do proponente Applicants identification
Nome Name*

Helena Geirinhas Ramos / Marta Pile
Email*

hgramos@tecnico.ulisboa.pt; marta.pile@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Gender Balance@Técnico

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/viver/dia-a-dia/diversidade-e-igualdade-de-genero/

Seleção da Área Temática Subject Areas Selection
Identificação da área temática em que se insere a Prática, de acordo com o Plano
Estratégico do IST Identification of the subject area in which the Practice is inserted, according to the IST Strategic Plan *
Educação Superior Higher Education
Investigação, Desenvolvimento e Inovação Research, Development and Innovation
Transferência de Tecnologia Technoclogy Transfer
Funcionamento Multipolar Multipolar Functioning
Internacionalização Internationalisation
Comunicação Communication
Capital Humano Human Capital
Infraestruturas Infrastructure
Processos e Qualidade Processes and Quality
Tecnologias de Informação Information Technologies
Financiamento Funding
Outra Other

Implementação da Prática (2000 caracteres)
Practice Implementation (2000 characters)
Descrição da implementação da prática: ações, calendarização e recursos aplicados
Description of the implementation of the practice: actions, schedules and resources applied *
A igualdade de género é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixados
pela Organização das Nações Unidas (ONU). É um debate atual e importante para a
construção da sociedade em geral e com impacto significativo na comunidade do
Técnico em particular, onde existe ainda uma polarização significativa de género na
população estudantil.
Esta polarização, embora com motivos diversos, resulta em grande parte de uma
visão cultural tradicional, mas que não reflete a realidade atual e a verdadeira
abrangência da Engenharia.
Neste sentido, o Técnico criou em 2016 um Grupo de Trabalho "Gender
Balance@Técnico" que tem como missão a promoção e valorização da diversidade
no IST, através de um conjunto de ações de reforço da inclusão em geral e da
igualdade de género em particular.
Este grupo tem como visão ser reconhecido pelo seu contributo para a diversidade
no IST, traduzida numa melhoria dos indicadores de inclusão e igualdade de género,
através de atividades que promovam a igualdade de oportunidades e o respeito pela
diferença.
Estas atividades têm duas dimensões fundamentais:
- externamente, no desenvolvimento de ações que contribuam para a promoção de
um recrutamento com maior equilíbrio de género junto dos candidatos ao Ensino
Superior;
- internamente, no sentido de minimizar os entraves associados à promoção das
mulheres nas carreiras docentes, de investigação ou administrativas.

Resultados Alcançados (3000 caracteres)
Results Achieved (3000 characters)
Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, incluindo as
alterações introduzidas durante a execução da prática. É valorizada a apresentação de
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *

Criado com o apoio do Presidente do IST, o grupo tem um Plano de Ação anual, com
atividades enquadradas em várias dimensões.
Em 2019, foram desenvolvidas 15 das 16 atividades inicialmente programadas, de
acordo com as várias DIMENSÕES de atuação.
DIMENSÃO: Recrutamento e seleção de pessoal
OBJETIVOS: Promover a representação equilibrada de mulheres e homens nas
equipas de trabalho: de docência, de investigação, de suporte
técnico-administrativo, e de gestão do IST
ATIVIDADES: Recomendações sobre "Gender Balance"
DIMENSÃO: Remuneração e gestão da carreira
OBJETIVOS: Promover a representação equilibrada das mulheres e dos homens na
esfera da tomada de decisão e na progressão profissional dos colaboradores da
carreira docente, de investigação e técnica-administrativa do IST
ATIVIDADES: "Shaping the Future "; Formação de Mentores; Estudo estatístico
"Progressão na Carreira"
DIMENSÃO: Informação, comunicação e imagem
OBJETIVOS: Sensibilizar a comunidade do Técnico para as questões da igualdade
de género na sociedade (principais conceitos, estereótipos, comunicação inclusiva, …)
ATIVIDADES: Prémio Maria de Lurdes Pintasilgo; Role Models do Técnico; Alumni
Talks; WISE - Women in Science and Engineering; Engenheiras por um dia; Página
web: Diversidade e Igualdade; Projetos (INGDIVS, FostWom); Fórum
iGen/Coordenação GT4 Publicações; Recomendações sobre linguagem inclusiva.
DIMENSÃO: Proteção na parentalidade e assistência à família
OBJETIVOS: Perspetivar e divulgar formas de apoio à conciliação entre a vida
pessoal, familiar e profissional dos colaboradores da carreira docente, de
investigação e técnica-administrativa do IST, que permitam garantir igualdade de
oportunidades
ATIVIDADES: Divulgação das medidas de incentivo à conciliação entre vida pessoal
e professional; Dispensa de serviço docente pós-licença de parentalidade

Avaliação e Monitorização (2500 caracteres)
Evaluation nad Monitoring (2500 characters)
Descrição do processo de avaliação e monitorização da prática e propostas de
melhoria identificadas e introduzidas Description of the process of evaluation and monitoring of the practice and
improvement proposals identified and introduced *
O Plano de Ação é monitorizado anualmente, através de um mapa excel com
identificação das atividades em termos de: dimensão, objetivos estratégicos,
objetivos operacionais, universo abrangido, calendarização, indicador de resultados,
resultados (2016, 2017, 2018), metas, e e-mail de contacto da pessoa responsável
por essa informação.
Também a página da internet "Diversidade e
Igualdade" (https://tecnico.ulisboa.pt/pt/viver/dia-a-dia/diversidade-e-igualdade-de-ge
nero/) é utilizada para divulgação dos resultados atingidos, tendo o papel da
comunicação uma importância vital no sucesso das atividades de promoção da
igualdade de género.
Da reflexão feita ao longo dos anos, e sendo este um trabalho que implica a
desconstrução de estereótipos de género e de promoção de mudança de
mentalidades, a aposta em iniciativas no âmbito da “"Informação, Comunicação e
Imagem” é crítica, justificando a quantidade de iniciativas (10) desenvolvidas no
âmbito desta dimensão.

Carácter Inovador e Transferibilidade (2500 caracteres)
Inovativ Character and Transferability (2500 characters)
Descrição dos aspetos inovadores da prática em termos internos (no IST) e externos
(ensino superior), bem como dos elementos que possam ser replicados num contexto
diferente e eventuais recomendações a ter em conta num exercício de benchmarking
Description of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *

Consideramos que esta prática pode ser replicada noutras escolas, através da
criação de um Grupo de Trabalho ou outro tipo de estrutura que contribua com
programas e iniciativas para promover a inclusão em geral, e a cultura da igualdade
de género em particular. Conhecemos vários exemplos, sobretudo de escolas
estrangeiras, tendo sido o IST a primeira instituição de ensino portuguesa a integrar
o iGen – Fórum Organizações para a Igualdade.
O iGen é composto por 68 organizações, nacionais e multinacionais, dos setores
público, privado e da economia social, que operam em Portugal e representam, no
seu conjunto, cerca de 2% do PIB português, tendo os seus membros assumido o
compromisso de reforçar e evidenciar a sua cultura organizacional de
responsabilidade social incorporando, nas suas estratégias e nos seus modelos de
gestão, os princípios da igualdade entre mulheres e homens no trabalho e no
emprego.

Divulgação da Prática Practice Publication
Autorizo a divulgação da Prática na página do ObservIST I authorize the Practice publication in
ObservIST website*
Pública (acessível fora da Comunidade IST) Public ((accessible outside the IST Community)
Restrita (acessível apenas à Comunidade IST) Restricted (accessible only to the IST Community)

Muito obrigado.

Thank you.

Critérios de elegibilidade
A sistematização e avaliação das propostas de Boas Práticas será feita por um painel de avaliadores que validará
projetos/experiências com base nos seguintes critérios:

•

Solução de problema/melhoria de processo: relevância da iniciativa/experiência para um processo de
melhora contínua;

•

Resultados obtidos: eficácia relativamente aos objetivos esperados, eficiência em relação aos recursos
empregues, eficácia em relação à contribuição para a solução do problema ou para a melhoria de um
processo existente.

•

Carácter inovador: repercussão da boa prática na aprendizagem sobre novas formas e novos estilos de
trabalho na própria instituição.

•
•

Sustentabilidade: possibilidade de manutenção da boa prática no interior da instituição.
Replicabilidade: potencial de transferência do processo, ou parte dele (princípios, ferramentas,
metodologias, etc…), para outros serviços, após um exercício de flexibilidade e adaptabilidade dentro do
universo IST.

