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Sobre o prémio

O Técnico instituiu em 2016 o Prémio Maria de Lourdes 
Pintasilgo como forma de promover a relevância na 
igualdade de género no Técnico, e reconhecer também 
o papel crucial que as mulheres desempenham em 
todas as áreas da Engenharia.

O Prémio Maria de Lourdes Pintasilgo destina-se a 
galardoar anualmente duas mulheres, formadas pelo 
Técnico:

i) 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 2019 e que se tenha 
destacado pelas suas contribuições profissionais e/ou 
sociais;

ii) uma recém-graduada, com menos de 27 anos no 
dia 31 de dezembro de 2019 e que se tenha destacado 
pela qualidade científica da dissertação de mestrado e 
pelo percurso académico no Técnico. À alumna recém-
graduada será atribuído um prémio no valor de 5000 
euros, patrocinado pelo Instituto Superior Técnico.

Técnico established Maria de Lourdes Pintasilgo Prize 
in 2016 as a way of promoting relevance in gender 
equality in Técnico, and also to recognize the crucial 
role that women play in all areas of Engineering.

Maria de Lourdes Pintasilgo Prize is intended to 
annually award two women, who have graduated in 
Técnico Lisboa:

i) a former student who has completed her studies at 
Técnico for more than 15 years, counted on December 
31, 2019 that has stood out for its professional and/or 
social contributions;

ii) a recent graduate from Técnico, under 27 years old 
on December 31, 2019 and that it has highlighted by 
the scientific quality of the Master’s dissertation on 
her academic path at Técnico. To the newly graduated 
alumna will be given an awarded in the amount of 
5000 euros, sponsored by Instituto Superior Técnico.

About the prize



Programa

Abertura da cerimónia

Intervenção do Presidente do Técnico, Prof. Rogério Colaço

Intervenção pelo grupo de trabalho Gender Balance@Técnico, 
Prof.ª Helena Geirinhas 

Atribuição do prémio à Eng.ª Catarina Belém

Intervenção da Eng.ª Catarina Belém

Atribuição do prémio à Eng.ª Paula Panarra

Intervenção da Eng.ª Paula Panarra

Intervenção da Ministra da Coesão Territorial, 
Doutora Ana Abrunhosa

Encerramento da cerimónia

16:00

16:05

16:15

16:30 

16:30 

16:40

16:40

16:50

17:00

Program

Opening ceremony

Speech by the President of Técnico, Prof. Rogério Colaço

Intervention by the Gender Balance @ Técnico working group, 
Prof.ª Helena Geirinhas

Award of the prize to Eng.ª Catarina Belém

Speech by Eng.ª Catarina Belém

Award of the prize to Eng.ª Paula Panarra

Speech by Eng.ª Paula Panarra

Intervention by the Minister of Territorial Cohesion, 
PhD Ana Abrunhosa

Closing ceremony

16:00

16:05

16:15

16:30

16:30

16:40

16:40

16:50

17:00



Paula Panarra

PT Desde 2010 nos quadros da Microsoft, Paula Panarra começou como diretora de 
marketing, com responsabilidades pelo mercado empresarial, de consumo e digital, 
tendo como principais funções o planeamento e a execução da comunicação com 
clientes, parceiros e consumidores.  Ao fim de três anos na tecnológica foi nomeada 
diretora de Marketing & Operações, tendo a seu cargo toda a atividade operacional 
e desenvolvimento do negócio, bem como os investimentos na área de marketing. 
Assumiu depois a direção do Setor Público e em dezembro de 2016 foi nomeada 
diretora-geral da Microsoft Portugal, depois de ocupar a posição interinamente 
durante alguns meses. 

Licenciada em Engenharia Química, ramo de Biotecnologia pelo Instituto Superior 
Técnico - Universidade de Lisboa, e com mais de 20 anos de experiência profissional, 
Paula Panarra assumiu ao longo da sua carreira diversas funções nas áreas financeira 
e de marketing, somando ao seu currículo a passagem pela Procter & Gamble onde 
esteve 15 anos e foi responsável, primeiro, pela gestão financeira, e depois pela 
gestão da comunicação e marketing operacional da companhia em Portugal. É, desde 
dezembro de 2016, a Diretora Geral da Microsoft Portugal a apoiar os clientes com 
a missão de “capacitar qualquer pessoa e/ou organização no mundo para conseguir 
mais”.

EN Paula Panarra has been working at Microsoft since 2010. She started as the 
Marketing Lead, having responsibility on business market, consumer and digital. 
After three years as Marketing Lead she then followed as head of Marketing & 
Operations, having in her hands all operational activity, business development as well 
as the marketing investments. After that, she took the role of Public-Sector Lead, 
driving Digital Transformation in government entities and public administration. 

Paula Panarra has a degree in Chemistry Engineering at Instituto Superior Técnico 
- University of Lisbon and has more than 20 years of experience as a business 
leader. Before joining Microsoft, Paula Panarra worked for more than 15 years 
for multinational Procter & Gamble. She was responsible – first – for financial 
management, then she was Head of Operational Communication and Marketing. 
She is, since December 2016, the General Manager for Microsoft Portugal supporting 
customers with Microsoft mission to “empower every person and organization in the 
world to achieve more”.



Catarina Belém

PT Catarina Belém completou a licenciatura e o mestrado em Engenharia Informá-
tica e de Computadores no Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa. Du-
rante a sua dissertação de mestrado, trabalhou com o professor António Menezes 
Leitão e o grupo  Algorithmic Design for Architecture group. A sua pesquisa incidiu 
sobretudo no estudo de problemas de otimização em arquitetura involvendo fun-
ções muito custosas. Durante este tempo, a Catarina recebeu duas bolsas de inves-
tigação e foi professora assistente na cadeira de Programação Avançada (Primavera 
2018, Primavera 2019).

Em 2019, a Catarina juntou-se à Feedzai Research como Data Scientist a trabalhar no 
grupo Fairness, Accountability, Transparency, and Ethics (FATE) dedicado à aplicação 
ética de Inteligência Artificial. Desde então ela tem vindo a trabalhar nas áreas de 
Algorithmic Fairness e Explicabilidade, sendo, inclusivé, co-autora em duas candida-
turas a patentes nesses tópicos.

EN Catarina Belém completed a BSc and MSc in Information Systems and Computer 
Engineering at Instituto Superior Técnico - University of Lisbon. During her MSc 
dissertation, she worked with professor António Menezes Leitão and the Algorithmic 
Design for Architecture group on the Optimization of time-consuming problems in 
the architectural practice. During this time, she received two research grants and 
was a teaching assistant for the Advanced Programming course (Spring 2018, Spring 
2019).

In 2019, Catarina joined Feedzai Research as a Data Scientist at the Fairness, 
Accountability, Transparency, and Ethics (FATE) research group working on the ethical 
issues of Artificial Intelligence . She has been working on algorithmic fairness and 
explainability, having co-authored two patent applications in those topics.  



Maria de Lourdes Pintasilgo

Maria de Lourdes Pintasilgo foi uma figura ímpar da vida política, cultural,social e da ci-
dadania do país, cuja atividade ultrapassou fronteiras. Nascida a 18 de janeiro de 1930, 
Maria de Lourdes Pintasilgo assumiu-se como uma referência na luta pelos direitos 
das mulheres em Portugal.

Em 1953, com 23 anos, licenciou-se em Engenharia Química pelo Instituto Superior 
Técnico, numa época em que eram poucas as mulheres que enveredavam pela área da 
engenharia. Optou por esta licenciatura desejosa de mostrar que o desafio do mundo 
industrial e a novidade da técnica estavam também ao alcance das mulheres.

Iniciou a sua carreira profissional, em setembro de 1953, como investigadora na Junta 
Nacional de Energia Nuclear, na qualidade de bolseira do Instituto de Alta Cultura. 
Em julho de 1954, foi nomeada chefe de serviço no Departamento de Investigação e 
Desenvolvimento da Companhia União Fabril (CUF), sendo a primeira mulher a integrar 
os quadros técnicos superiores da instituição.

Na vertente política, a engenheira Maria de Lourdes Pintasilgo foi sempre uma acérri-
ma defensora das políticas de solidariedade social e da democracia participativa. Ocu-
pou diversos cargos políticos e fez história ao ser a primeira mulher a ocupar o cargo de  
Primeira-Ministra, e mais tarde a primeira a concorrer à Presidência da República, em 
1986. Tendo nascido numa era em que o mundo ainda era dominado pelo poder masculino,  
Maria Lourdes Pintasilgo nunca se inibiu de desbravar caminhos em prol da afirmação 
do papel da mulher.

Maria de Lourdes Pintasilgo

Maria de Lourdes Pintasilgo was a unique figure in the political, cultural, and citi-
zenship fields in Portugal, whose activity has crossed borders. Born on January 18, 
1930, Maria de Lourdes Pintasilgo came out in Portugal as a reference in the fight for 
women’s rights.

In 1953, at the age of 23, she graduated in Chemical Engineering at Instituto Superior 
Técnico, at a time when just a few women were able to work in the field of engineering. 
She choose to be a Chemical Engineer to show that the challenge of the industrial 
world and the novelty of the technique was also available to women. 

She began her professional career in September 1953 as a researcher at the National 
Board of Nuclear Energy, with a scholarship. 

In July 1954, she was appointed head of service in responsible for the Research and 
Development Department of the Portuguese company União Fabril (CUF), being the 
first woman to join the senior technical staff of the institution.

On the political front, Maria de Lourdes Pintasilgo was always a staunch supporter of 
social solidarity policies and well for Participatory democracy. She held various political 
positions and made history by being the first woman to serve as prime minister, and 
later in 1986 the first to run for the presidency of the Portuguese Republic.  Having 
born in an era when the world was still dominated by the masculine power, Lourdes 
Pintasilgo never stopped herself from pioneering paths in favor of the women affir-
mation role.



Sobre o Grupo de Igualdade de Género

About the Gender Equality Group

A missão do grupo de Gender Balance do Técnico é atrair mais alunas para as áreas 
de CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), sensibilizar a comunidade 
do Técnico para as questões da igualdade de género na sociedade desconstruido pre-
conceitos e estereótipos sobre profissões tecnológicas, combatendo e prevenindo a 
intensificação da segregação das ocupações profissionais em razão do género.

O prémio Maria de Lourdes Pintasilgo é uma iniciativa do grupo Gender Balance do Ins-
tituto Superior Técnico para a promoção da inclusão em geral, e a cultura da igualdade 
de género em particular. 

The mission of Gender Balance group is to attract more students to areas of STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), to promote awareness at  
Técnico community to issues of gender equality in society to deconstruct prejudices 
and stereotypes about technological professions, fighting and preventing the intensi-
fication of the segregation of professional occupations on a gender basis. 

Maria de Lourdes Pintasilgo prize is an initiative of the Gender Balance group of Insti-
tuto Superior Técnico to promote inclusion in general, and the culture of gender equa-
lity in particular. 



Premiadas nas edições anteriores

Na categoria de Alumna com mais de 
15 de anos de carreira:

2016 – Maria da Graça Carvalho
2017 – Isabel Aníbal Vaz
2018 – Manuela Veloso

Na categoria de Recém-graduada:

2016 – Inês Godet
2017 – Bárbara Fernandes Simões
2018 – Mariana Araújo

List of former awards

In the category of alumna with a professional career 
of more than 15 years:

2016 – Maria da Graça Carvalho
2017 – Isabel Aníbal Vaz
2018 – Manuela Veloso

In the category of young graduate:

2016 – Inês Godet
2017 – Bárbara Fernandes Simões
2018 – Mariana Araújo
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