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ANA CRISTINA PONTES 
DE BARROS RODRIGUES
Idade:

35 anos

Área:

Engenharia Química e Biológica

Funções actuais:

Docente na Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo

constituir um incentivo para o aumento do nú-
mero de mulheres nas unidades de Investigação 
& Desenvolvimento Tecnológico de organizações 
empresariais. 

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência des-
ta Associação em Portugal? Porquê?
Tive conhecimento da AMONET há alguns me-
ses atrás, por meio de uma colega de trabalho. 
Acho muito importante a existência de uma As-
sociação deste tipo em Portugal, que tem como 
objectivo principal a eliminação de todas as for-
mas de discriminação e a promoção da igualda-
de de direitos e oportunidades entre mulheres 
e homens, no mundo da Ciência (que abrange 
ciência, engenharia e tecnologia). Esta Associa-
ção promove, ainda, o esclarecimento e o debate 
sobre a situação das mulheres cientistas, para 
além de divulgar os seus direitos e informar 
acerca de oportunidades de emprego, congres-
sos nacionais e internacionais, cursos de for-
mação avançada e outros assuntos de interesse 
nesta área.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Julgo que nunca me senti impossibilitada de 
algo, ao longo da minha carreira, por ser mulher. 
Contudo, considero que o facto de ser mãe de 
dois meninos, um com quatro anos de idade e 
o mais novo, com apenas dois meses, acaba por 
condicionar, de certa forma, a minha actividade. 

Nesta profissão, é fundamental a participação 
em congressos internacionais para divulgação 
dos resultados da investigação científica desen-
volvida ou, simplesmente, para tomar conhe-
cimento dos mais recentes avanços na nossa 
área de trabalho. Desde que sou mãe, a minha 
participação neste tipo de eventos diminuiu, pois 
estou condicionada ao apoio da família e acabo 
também por relativizar a importância do acon-
tecimento, deslocando-me apenas àqueles em 
que seja expectável a obtenção de algum pro-
veito para o desenvolvimento do meu trabalho e 
para a progressão na carreira científica.

Sérgio Costa - que participou em vários projec-
tos de investigação da Universidade do Minho, no 
domínio da sustentabilidade. 

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
Considero que a principal incompatibilidade entre 
a mulher e a Ciência (embora a veja mais como 
uma dificuldade e não como algo que não se 
possa conciliar) é a maternidade. Na actividade 
de investigação científica, poderá ser necessário, 
com alguma frequência, permanecer durante 
a noite e o fim-de-semana no laboratório para 
acompanhamento de trabalhos experimentais, 
o que não é fácil conjugar com a vida familiar, 
sobretudo quando se tem filhos menores. Mas 
esta necessidade de cumprir com horas de tra-
balho extraordinárias é comum a muitas outras 
profissões nos dias que correm. O apoio da fa-
mília, em particular, dos avós, torna-se precioso. 
Por outro lado, perante esta situação, a mulher 
aprende a planear melhor o seu trabalho, a ser 
mais objectiva, organizada e metódica; aprende a 
estabelecer prioridades e a dedicar o seu tempo 
àquilo que é realmente importante, não dando 
tanto relevo ao que é acessório. O tempo passa a 
ser valioso e é aproveitado da melhor forma. 

Acha que as mulheres têm, hoje em dia, 
as mesmas oportunidades que os ho-
mens no mundo da investigação cientí-
fica?
Infelizmente, as mulheres ainda não têm, hoje 
em dia, as mesmas oportunidades que os ho-
mens no mundo da investigação científica. De 
um modo geral, pode afirmar-se que, à escala 
mundial, o número de mulheres na investiga-
ção e na carreira científica, sobretudo no mundo 
empresarial, representa uma minoria. Contudo, 
várias medidas têm vindo a ser elaboradas, so-
bretudo ao nível da União Europeia, no sentido de 
tornar a carreira científica atractiva para as mu-
lheres jovens e, assim, fomentar a participação 
das mulheres no mundo da investigação cien-
tífica, não só no meio académico, mas também 
no meio empresarial. Aliás, um relatório sobre 
mulheres e tecnologia apresentado no dia 15 de 
Maio de 2006 em Viena, Áustria, demonstra que 
as empresas com mulheres investigadoras têm 
melhor desempenho económico, o que poderá 
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É fácil ser mulher e cientista?
Não é fácil, mas é possível, desde que haja von-
tade e que se encontrem reunidas determinadas 
condições, uma vez que se trata de uma activi-
dade que exige uma grande dedicação que, por 
vezes, é difícil compatibilizar com a vida familiar. 
Além disso, as oportunidades para desenvolver 
actividade científica remunerada são escas-
sas, sobretudo no meio empresarial. A minha 
actividade científica teve início em 1995, com a 
realização do estágio curricular no âmbito da 
Licenciatura em Engenharia Biológica, que con-
sistiu num trabalho de investigação no Centro de 
Engenharia Biológica da Universidade do Minho. 
O gosto pela investigação científica e a obtenção 
de financiamento por parte da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, mediante a atribuição de 
Bolsas de Investigação permitiram-me a reali-
zação do Mestrado em Tecnologias Ambientais, 
do Doutoramento em Engenharia Química e 
Biológica, parcialmente realizado na Universi-
dade Técnica de Munique, e dos trabalhos de 
Pós-Doutoramento em Modelação Ambiental, 
que culminaram com a criação de um spin-off 
de base tecnológica, a SIMBIENTE – Engenha-
ria e Gestão Ambiental, Lda, da qual sou sócia 
fundadora, juntamente com um colega - Engo 
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