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BARCELOS
| Marta Amaral Caldeira | 

Maria José Fernandes, presiden-
te do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA), é tam-
bém a única mulher em Portugal
a presidir a um politécnico.
“Embora sejam ainda poucas as
mulheres a assumir os cargos de
topo, o certo é que há cada vez
mais mulheres a assumir cargos
de gestão e é expectável que
dentro de alguns anos venham
também a assumir esses lugares
de topo, até hoje maioritaria-
mente dos homens”, assinalou a
responsável, ontem, durante a
palestra ‘Os Direitos das Mulhe-
res na Engenharia e na Gestão:
para quando a Geração Igualda-
de?’. 

Considerando que este já não é
“só um mundo de homens”, mas
“um mundo de homens e mulhe-
res”, a presidente do IPCA, dá o
exemplo do Ensino Superior,
onde garante haver já “sinais
claros” que evidenciam que “a
mulher está a atingir um patamar
muito relevante” na sociedade.

Maria José Fernandes destacou
o trabalho feito pelo governo no
que toca à “paridade”, assinalan-
do-o como um passo importante
para que as mulheres cheguem
mais depressa aos lugares de to-
po.

A propósito do Dia da Mulher,
que se celebra amanhã, a presi-
dente do IPCA assinala a impor-
tância da data. “É um dia impor-
tante sobretudo por tudo aquilo
que levou a que fosse reconheci-
do, fruto de manifestações de
muitas lutas das mulheres como,
por exemplo, o direito ao voto.
Ainda há um longo caminho a
percorrer, mas penso que nas
próximas duas décadas as coisas
irão mudar e termos uma mulher
a presidir à Comissão Europeia
(Ursula von der Leyen) mostra
que o cenário está a mudar nesse
sentido”, afirmou. 

Ângela Brandão, engenheira e
curadora do IPCA, foi uma das

convidadas para abordar o tema,
frisando que “hoje em dia há já
vários espaços sociais que a mu-
lher já conquistou”. Apontando
também que é importante cele-
brar o Dia da Mulher, a respon-
sável chamou a atenção para o
facto de neste dia se assinalar
também o Dia da Igualdade de

Género, indicando que, a este ní-
vel, “temos também de falar ca-
da vez mais de algumas profis-
sões e posicionamentos sociais e
profissionais onde os homens
também são necessários fazer
presente”. 

A respeito das áreas de Enge-
nharia e Gestão, a curadora do
IPCA entende que estas são
áreas “já conquistadas” pelas
mulheres. Quanto aos ‘lugares
de topo’, Ângela Brandão diz
que esta é uma questão intima-
mente relacionada com o enqua-
dramento social e cultural e do
que é que a sociedade espera das
mulheres, considerando que isso
vai demorar ainda mais algum
tempo a mudar. 

“Sigam os vossos sonhos, lu-
tem por eles e defendam os di-
reitos e deveres da próxima ge-
ração, tirando partido daquilo
que as outras gerações já fize-

ram”, disse a curadora do IPCA
aos jovens estudantes que en-
cheram, ontem, o auditório para
assistir ao debate. 

Ana Margarida Trigo é uma
mulher jovem, engenheira elec-
trónica, que está a fazer neste
momento o doutoramento na
Universidade do Minho, com a
Bosh Car Multimedia, e foi tam-
bém uma das convidadas para a
palestra realizada no IPCA sobre
os direitos das mulheres. 

“É possível, nós, mulheres,
ocuparmos seja que profissão
for, embora considere que temos
ainda que fazer um trabalho de
desconstrução de esteriótipos
das profissões, pois existem al-
gumas, como é o caso da minha,
engenheira electrónica, que é
visto como sendo predominante-
mente masculina e é, de facto,
actualmente, no entanto isso não
invalida que as mulheres procu-

rem estes cursos e façam carrei-
ra neles”, disse, incentivando os
jovens. 

Para a engenheira electrónica é
muito importante continuar a ce-
lebrar-se o Dia da Mulher, até
porque, referiu, olhando para o
recente relatório do FMI sobre
género que saiu em Dezembro
último, que indica que 100 anos
não chegam ainda para haver a
paridade de género, ou seja, de
as mulheres ocuparem, igual-
mente ou de forma proporcional,
os mesmos locais, quer seja no
poder ou nas profissões. “Julgo
que é preciso educar rapazes e
raparigas da mesma forma”. 

Maria José Fernandes é a única mulher a
presidir a um instituto politécnico no país
OS DIREITOS DAS MULHERES na Engenharia e na Gestão foi tema de uma palestra realizada ontem no Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave. Maria José Fernandes, presidente do IPCA, é a única mulher a presidir um politécnico em Portugal. 
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Maria José Fernandes, presidente do IPCA, sublinhou, ontem numa palestra, as conquistas das mulheres na sociedade

lll
“Embora sejam ainda
poucas as mulheres a
assumir os cargos de topo,
há cada vez mais mulheres a
assumir cargos de gestão e
é expectável que dentro de
alguns anos venham
também a assumir esses
lugares de topo”.

Maria José Fernandes,
Presidente do IPCA

Neste ano lectivo de
2018/19, ao nível das
carreiras de docente nas
instituições de Ensino
Superior, são as
mulheres que estão à
frente no ensino
politécnico público, com
51% em comparação
com 49% dos homens. 
Em termos de ensino
universitário público, há
44% de mulheres e 56%
de homens. 

No IPCA, por exemplo, as
mulheres docentes são
42% e os homens 58%,
mas enquanto
dirigentes de carreira
são as mulheres a
dominar com 78%,
contra 22% dos homens. 
Ao nível de pessoal
técnico e de gestão, as
mulheres dominam com
66% enquanto os
homens são 33%. 
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