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Igualdade de Género 
 A igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direito e uma condição de justiça 

social, sendo igualmente um requisito necessário e fundamental para a igualdade, o 

desenvolvimento e a paz, que exige que homens e mulheres desfrutem das mesmas 

oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas.

 De acordo com os dados do FNUAP, o Fundo das Nações Unidas para Desenvolvimento 

da População, proporcionalmente há mais mulheres pobres que homens. 

 O nível de educação de uma mulher determina fortemente o padrão de vida da sua 

família bem como a educação, futuro e potenciais oportunidades dos seus filhos e filhas. 



Factos sobre a desigualdade de género
 O desemprego afeta mais mulheres que homens.

 As mulheres sofrem com a indisponibilidade de tempo, por estarem mais 

sobrecarregadas com as tarefas domésticas e trabalho.

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as mulheres manifestam maiores níveis 

de ansiedade e de depressão, que derivam, na sua maioria, da pressão da vida quotidiana 

e não de fatores biológicos.

 Os salários para as mesmas funções são mais elevados para homens do que para 

mulheres.



Promoção da igualdade de género
A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995 em Pequim, marcou a agenda 

política internacional sobre a igualdade de género. 

Desta conferência resultou um documento onde constam os objetivos e medidas que têm 

orientado os governos na implementação de políticas de promoção da igualdade de género.

Os objetivos encontram-se divididos em 7 grandes áreas:

 Mulheres e pobreza;

 Educação e formação das mulheres;

 Mulheres e saúde;

 Violência contra as mulheres;

 Mulheres e conflitos armados;

 Mulheres e economia;

 Mulheres no poder e tomada de decisão.



Estudo “Igualdade de género ao 

longo da vida”
 Em todos os países da Europa, as mulheres apresentam-se no mercado de trabalho com 

mais qualidade média e entram com piores condições, piores salários e maior 

instabilidade.

 Em Portugal, as diferenças salariais entre homens e mulheres nas profissões mais 

qualificadas chegam aos 600 – 800€. 

 As diferenças salariais podem ser explicadas pelo facto de ainda haver uma tendência para 

os homens ocuparem mais cargos de chefia melhor remunerados.

 As profissões mais mal pagas são essencialmente desempenhadas por mulheres.

Dados relativos a 2016



Ada Lovelace
 Nascimento: 10 de dezembro de 1815

 Nacionalidade: Inglesa

 Pais: Lord Byron e Lady Anne Isabella Byron

 Cônjuge: William King

 Filhos: Byron King-Noel, Anne Blunt e Ralph King-Milbanke

 Profissão: Matemática

 Avanço científico: Programa da máquina analítica

 Morte: 27/11/1852

 Homenagens: Linguagem universal de computação Ada e Dia de Ada Lovelace



Inge Lemann
 Nascimento:  13 de maio de 1888

 Nacionalidade: Dinamarquesa

 Não casou nem teve filhos

 Profissão: Sismóloga

 Morte: 21 de fevereiro de 1993 (104 anos)

Vida profissional:

 Estudou matemática nas Universidades de Copenhague e Cambridge.

 Foi assistente de um geodésico, que lhe proporcionou a possibilidade de criação de 

observações sismológicos.



Descoberta:

 Em 1936, escreveu um livro intitulado de “P”, onde relata a sua descoberta uma 

descontinuidade  a 5150 km de profundidade na estrutura física da Terra.

 Concluiu que o núcleo terreste é dividido em núcleo interno (sólido) e núcleo 

externo (líquido).

 Posteriormente, esta descontinuidade foi de Descontinuidade de Lehmann.

Prémios:

 Inge Lehmann foi premiada diversas vezes, como Harry Oscar AwardWood, em 1960, 

e Medalha de William Bowie, em 1971, em que foi a primeira mulher.

 Na cintura de asteróides, tem um nomeado em sua honra e tem ainda uma ponte na 

Flórida, EUA, com o seu nome.



Zita Martins
 Nascimento: 19 de março de 1979 (42 anos)

 Nacionalidade: Portuguesa

 Atualmente, não é casada nem tem filhos.

 Profissão: astrobióloga, professora universitária.

Educação:

 Licenciatura em química;

 Em 2007, tirou um doutoramento em análise química de moléculas orgânicas em 

meteoritos na Universidade de Leiden, Holanda.



Descobertas:

 Zita Martins investiga a hipótese de vida em outros planetas e a potencial 

contribuição de compostos orgânicos presentes em meteoritos e cometas para a 

origem da vida na Terra.

 Descoberta de um exoplaneta.

Bolsas Adquiridas:

 Bolsa de 90 mil euros da fundação para ciência e tecnologia (FCT);

 Bolsa  de 1 milhão de libras da Royal Society University;

 Bolsa de 7 milhões de dólares da NASA;

 Bolsa coletiva de 8 milhões de dólares da NASA;

Prémios :

 Oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada.



Aplicação de formas lógicas









Reflexão 
Apesar da sociedade ter evoluído ao longo dos séculos, ainda é evidente a desigualdade de 

género em diversos ramos no mundo do trabalho, incluindo na ciência.

Ao longo do tempo, as mulheres foram vistas como inferiores, principalmente a nível 

intelectual, dificultando a sua entrada e evolução da carreira profissional, devido à 

desvalorização do seu trabalho.

Com a apresentação das cientistas Ada Lovelace, Inge Lemann e Zita Martins, conseguimos 

comprovar que as mulheres têm tantas capacidades intelectuais como os homens e 

conseguem contribuir com descobertas revelantes para o progresso científico.

Na nossa opinião, as mulheres nos dias de hoje ainda sofrem desigualdades, mas em 

comparação com anos anteriores tem-se vivenciado um aumento da sua valorização em 

termos porfissionais.
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