
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* 

Grupo de Trabalho Gender Balance@Técnico (Helena Geirinhas Ramos, 

Coordenadora) 

Email* 
hgramos@ist.utl.pt 

 

Prática Proposta Proposed Practice 

Designação da Prática Practice name* 

Prémio Maria de Lourdes Pintasilgo (PMLP) 

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

genero/premio-maria-de-lourdes-pintasilgo/  

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* 

Capital Humano Human Capital  

 

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* 

O Técnico instituiu em 2016 o Prémio Maria de Lourdes Pintasilgo (PMLP) 
como forma de promover a relevância da 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. 

mailto:hgramos@ist.utl.pt
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/viver/dia-a-dia/diversidade-e-igualdade-de-genero/premio-maria-de-lourdes-pintasilgo/
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/viver/dia-a-dia/diversidade-e-igualdade-de-genero/premio-maria-de-lourdes-pintasilgo/


 

O PMLP destina-se a galardoar anualmente duas mulheres, formadas pelo 
Técnico: 

 uma antiga aluna que tenha completado o seu ciclo de estudos 
no Técnico há mais de 15 anos, contabilizados no dia 31 de dezembro 
do ano anterior àquele em que o prémio é atribuído, e que se tenha 
destacado pelas suas contribuições profissionais e/ou sociais; 

 uma recém-graduada do Técnico, com menos de 27 anos contabilizados 
no dia 31 de dezembro do ano anterior àquele em que o prémio é 
atribuído, e que se tenha destacado pela qualidade científica da 
dissertação de Mestrado e pelo percurso académico no Técnico. 

As nomeações para a antiga aluna podem ser apresentadas por qualquer 

membro da comunidade IST, incluindo alumni, e a nomeação terá que ser 

acompanhada por um curriculum vitae de não mais que uma página A4. As 

candidaturas relativas à atribuição do PMLP à recém-graduada incluem, entre 

outra documentação, cópia da tese de mestrado e respetiva classificação.  

O Júri é composto pelo Presidente do IST, pelo Presidente do Conselho 

Científico e pelo Presidente do Conselho Pedagógico, e por até mais 8 vogais 

nomeados anualmente pelo Presidente do IST. A atribuição do PMLP é anual, 

e formalizada durante a cerimónia pública de comemoração do aniversário do 

Técnico (maio). No caso da recém graduada, para além do reconhecimento 

público, é ainda atribuído um prémio monetário no valor de 5000 euros. 

O PMLP é anunciado anualmente nos media e divulgado entre todos os alunos 

finalistas, sendo igualmente divulgados os nomes das instituições que se 

queiram associar a este prémio. 

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.* 

 

Os objetivos desta iniciativa, e de outras na área da comunicação, é 

sensibilizar a comunidade do Técnico para as questões da igualdade de género 

na sociedade. Pretende-se com estes exemplos, desconstruir preconceitos e 

estereótipos sobre profissões tecnológicas, combatendo e prevenindo a 

intensificação da segregação das ocupações profissionais em razão do género. 

 



Na primeira edição, lançada a 6 de dezembro de 2016, foram submetidas à 

apreciação do júri 26 candidaturas tendo sido selecionadas as seguintes: 

- Antiga aluna: Maria da Graça Carvalho 

- Recém graduada: Inês Godet 

 

Na segunda edição, lançada a 12 de dezembro de 2017, foram submetidas 24 

candidaturas tendo sido selecionadas pelo júri as seguintes: 

- Antiga aluna: Isabel Aníbal Vaz 

- Recém graduada: Bárbara Fernandes Simões 

 

Na terceira edição, lançada a 16 de dezembro de 2018, foram submetidas 22 

candidaturas tendo sido selecionadas pelo júri as seguintes: 

- Antiga aluna: Manuela Veloso 

- Recém graduada: Mariana Araújo 

 

Para avaliar o sucesso da iniciativa destaca-se a elevada qualidade das 

nomeações e candidaturas apresentadas, que têm garantido o excecional 

mérito das vencedoras.  

 

Os números das candidaturas e de notícias que a divulgação do PMLP na 

imprensa originou, mostram a adesão, o interesse da iniciativa. Para isso tem 

contribuído a cerimónia da entrega de prémios, que tem permitido o convite de 

individualidades que ajudam na divulgação das ações do IST na promoção da 

igualdade de género, tema de uma atualidade crescente. É exemplo dessa 

visibilidade o aumento das visitas à página da internet “Diversidade e Igualdade 

de Género no IST” (https://tecnico.ulisboa.pt/pt/viver/dia-a-dia/diversidade-e-

igualdade-de-genero/). 

 

Haverá muitos fatores a contribuírem para o aumento das mulheres nos cursos 

de STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) do IST, entre 

os quais a cada vez maior apetência desta comunidade para os cursos mais 

concorridos, mas acredita-se que os esforços do Grupo de Trabalho 

GB@Técnico, em particular as ações que têm sido desenvolvidas no sentido 

de promover mulheres da comunidade do técnico com sucesso, ajudaram a 

atingir uma percentagem de 32% de novas alunas ingressadas em 2018/2019 

face aos 29% registados em 2017/2018. 

 

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* 

 

Apesar de ser uma prática relativamente recente, considera-se bastante boa a 

quantidade de nomeações  e candidaturas apresentadas nas três primeiras 

https://goo.gl/WZi6Ct
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edições, sugerindo que a iniciativa tem sustentabilidade ao nível do interesse 

da comunidade. 

 

A quantidade de notícias nos media tem, de uma forma semelhante, evoluído 

muito positivamente. Deste modo, é intenção do Técnico prosseguir com esta 

iniciativa, ou assegurando integralmente a sua componente financeira, ou 

promovendo novas formas de financiamento. Inicialmente co-financiada 

(edições de 2016 e 2017) pela empresa Baía do Tejo, em 2018, o 

financiamento desta iniciativa foi da total responsabilidade do IST. 

 

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.* 

A igualdade de género é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
fixados em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU), integrando a 
nova agenda de ação até 2030. A igualdade de género é, pois, 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. 

Várias são as escolas que desenvolvem iniciativas nesta área, mas poucas as 
que têm uma estrutura de coordenação destas iniciativas, como o Grupo de 
Trabalho GB@Técnico do IST, criado em 2016 e com um plano de ação 
monitorizado em reuniões mensais.  

Considera-se relevante o trabalho do Técnico na promoção das áreas de 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) junto da 
comunidade feminina, acompanhando também as preocupações sociais e 
recomendações da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação (2018-2030). Foram definidas ações prioritárias com dois 
objetivos: aumentar o numero de alunas que estudam no Técnico e minimizar 
os entraves associados à promoção das mulheres nas carreiras docentes, de 
investigação ou administrativas. O PMLP adequa-se a ambos os objetivos, pois 
é uma medida que divulga mulheres de sucesso e promove mulheres do 
Técnico. 

Com a divulgação de role models, de casos de sucesso de mulheres 
empreendedoras, nomeadamente de antigas alunas com carreiras como a da 
Engª Maria de Lourdes Pintasilgo, o Técnico em muito contribui para o 
empoderamento das atuais e futuras alunas da escola. 



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) 

 
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.  

 


