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MA MANUELA DE LEMOS VAZ 
VELHO
PROFESSORA COORDENADORA, 
PRESIDENTE DO CONSELHO
DIRECTIVO DA ESTG/IPVC

Idade: 47 anos

Área: Biotecnologia – Ciência
e Engenharia Alimentar

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investiga-
ção científica?
Oportunidades para investigação sim. Mas 
em geral nos órgãos de decisão e de inter-
venção vêem-se sempre mais elementos do 
sexo masculino do que do feminino apesar 
de, em grande parte das áreas científicas, 
haver uma maioria de mulheres investiga-
doras.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Por-
tugal? Porquê?
Tive conhecimento através da Imprensa e 
já consultei várias vezes a página da AMO-
NET, onde vem mencionado que esta asso-
ciação tem feito avanços significativos para 
eliminação de formas de discriminação das 
mulheres ante a lei e na Sociedade Portu-
guesa em geral. Só por isso a existência 
desta Associação é positiva.

No site da AMONET vem ainda referido, 
com indignação, que o processo de avalia-
ção das Licenciaturas das áreas científicas 
de Ambiente e de Química foi levado a cabo 
por comissões constituídas por 13 e 19 ho-
mens independentemente de mais de 50% 
dos docentes e investigadores serem mu-
lheres. Que diria a AMONET se soubesse 

É fácil ser mulher e cientista?
É mais fácil ser homem e cientista... 
As mulheres conseguiram a autonomia finan-
ceira, já não são “donas-de-casa”, mas na 
maior parte das vezes continuam a acumular 
a actividade profissional com as lides domés-
ticas sem haver partilha com o cônjuge. Vou 
dar exemplos muito comezinhos mas que es-
pelham a realidade: Constato com frequência 
que independentemente de os membros do 
casal serem colegas da mesma profissão, é a 
mulher que sistematicamente se retira mais 
cedo das reuniões de trabalho, ou porque vai 
com os filhos ao médico ou porque tem de ir 
buscar os filhos à escola ou aos infantários. 
Também constato, no meu dia-a-dia fora da 
esfera do trabalho, quando sou visita em casa 
de amigos ou conhecidos, que é sistematica-
mente a mulher que se encarrega, quer da 
elaboração do repasto, quer da arrumação 
posterior. Também observo que, regra geral, 
as outras mulheres visitantes se levantam 
para ajudar a dona da casa ficando a mesa, ou 
a sala, só com elementos do sexo masculino.

Naturalmente, com o acumular de todas as 
tarefas domésticas, incluindo o cuidado a 
solo com os filhos, resta-lhes menos tem-
po para pesquisa e publicação. 

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Nenhumas, excepto a logística familiar que 
mencionei anteriormente.
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actualmente presidente de um Conselho Di-
rectivo mas realço que é a primeira vez que um 
conselho directivo da minha escola é dirigido 
por uma mulher. As mulheres não estão dispo-
níveis para os cargos de presidência ou os seus 
pares preferem eleger um homem, e as hipó-
teses de uma lista com uma mulher à cabeça 
vencer ficam diminuídas?

Pode acrescentar o que considerar per-
tinente.
Poder-se-ia pensar que esta discriminação 
sexual atingiria principalmente as mulheres 
profissionalmente e culturalmente menos ha-
bilitadas, mas é um facto, e já o apontei ante-
riormente, que esta discriminação ocorre trans-
versalmente em toda a sociedade. Claro que a 
tendência é para a mudança de mentalidades 
mas sem um “empurrãozinho” a mudança é ca-
paz de demorar mais algumas décadas. Temos 
que apressar esta mudança de mentalidades 
de homens e mulheres, no que respeita aos di-
reitos e deveres de cada um, quer na comuni-
dade familiar quer no ambiente profissional e, 
evidentemente, acelerar o acesso a profissões e 
cargos que habitualmente eram feudos mascu-
linos. Estou também a pensar nas quotas nas 
próximas eleições legislativas e autárquicas...

Actualmente, com o cargo de direcção que ocu-
po, resta-me pouco tempo para a investigação. 
Embora fora do contexto desta entrevista acho 
importante mencionar que mesmo não tendo 
qualquer cargo de direcção, seria sempre difícil 
fazer investigação numa instituição de ensino 
politécnico. Os docentes do Ensino Superior 
Politécnico, qualquer que seja a sua categoria 

que, na minha escola, foram avaliadas 9 li-
cenciaturas, cada uma por uma comissão de 
três avaliadores, num total de 27 avaliadores 
e que só um deles era mulher. 

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não, mas poderia eventualmente ter sido sem 
o saber. 

Muitas vezes, quando era coordenadora de 
curso, em pedidos de emprego por e-mail ou 
por telefone (não publicitados), pediam-me 
currículos de alunos licenciados preferencial-
mente do género masculino. As desculpas são 
diversas: ou porque vão ter que gerir uma equi-
pa de mulheres e é difícil às mulheres gerirem 
mulheres; ou porque vão ter que gerir equipas 
de homens e a inserção na equipa fica dificul-
tada. Como o objectivo era conseguir o maior 
número de alunos empregados tentava sempre 
brincar com uma situação que era bastante 
séria, dizendo-lhes que estavam a falar com a 
pessoa errada e que iria fingir não ter ouvido. E, 
claro, enviava também currículos de mulheres 
porque a maioria dos diplomados eram do sexo 
feminino.

Temo que esta preferência dos empregadores, 
embora não o digam, tenha a ver com a questão 
da dispensa por maternidade e amamentação, 
e consequente baixa ao trabalho e quebras de 
assiduidade, e não com as competências profis-
sionais de cada sexo. E isto é demasiado grave.

Não me posso queixar de discriminação. Sou 

académica, para “produzir ciência”, têm que ir 
para o laboratório e têm que escrever os ar-
tigos porque não têm investigadores bolseiros 
para o fazer. Ou seja, têm de acumular o servi-
ço lectivo com a investigação e têm mais horas 
lectivas que os docentes universitários.

As universidades têm muita “mão-de-obra” dis-
ponível e não onerosa, para fazer investigação: 
têm os bolseiros de mestrado e de doutoramen-
to. Naturalmente não se espera, nas universida-
des portuguesas, que seja o professor catedráti-
co a fazer a pesquisa em laboratório. 

Poder-se-á rebater “E então os projectos de 
I&D não permitem o pagamento a bolseiros de 
investigação? 

Para dar um exemplo de uma candidatura de 
projectos de I&D à entidade financiadora Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia (FCT):
Um dos critérios de avaliação e selecção dos 
projectos pela FCT é o mérito e a produtividade 
científica dos investigadores. A FCT tem ainda 
em consideração os resultados de projectos 
onde a equipa esteve anteriormente envolvida. 
Ou seja, temos que ter bastantes artigos publi-
cados na área e histórico de participação em 
projectos, para podermos ter pretensões a ob-
ter financiamento. 

Os critérios de selecção são aparentemente 
justos, mas só as universidades estão em si-
tuação de os cumprir porque podem ministrar 
mestrados e doutoramentos. 

Claro que os politécnicos podem participar em 
projectos financiados pela FCT mas quando isso 
acontece é sempre como parceiros e raramente 
como coordenadores desse projecto. 

Os politécnicos, sem possibilidades de ter bol-
seiros de mestrado e de doutoramento e sem 
o histórico de coordenação de projectos são 
sempre penalizados. Isto é um ciclo vicioso que, 
naturalmente, dificulta e torna os politécnicos 
menos produtivos em termos científicos.  

Se não virmos aprovada a leccionação de 
mestrados nas instituições politécnicas 
não perspectivo um crescimento significa-
tivo da produção científica dos politécnicos 
nos próximos anos.




