
MULHERES

NO TOPO
TER AS MESMAS OPORTUNIDADES DE CARREIRA

QUE OS HOMENS AINDA É DIFÍCIL. CONHEÇA TRÊS

MULHERES QUE CHEGARAM ONDE MUITAS OUTRAS

NÃO CONSEGUEM.

-UH BEATRIZ LEAL -CTEGWIA RUI VALIDO

Serão precisos cem anos para que homens e mulheres tenham oportunida-
des semelhantes nos cargos de topo. A conclusão é do estudo 'Women in the

Workplace 2015", realizado pela Leanln.Org e MeKinsey & Co. Em Portugal, as

empresas públicas e as empresas cotadas em bolsa vão ser obrigadas a pro-
mover a igualdade de género a partir de 2018. A nova lei, já promulgada pelo
Presidente da República, impõe quotas mínimas do género menos represen-
tado nos conselhos de administração. Falámos com três mulheres que ainda

são a exceção à regra. Todas defendem que uma medida "transitória" pode
acelerar a paridade laborai mas falam, acima de tudo, numa liderança feita

por gente e não por géneros.



[sabei Capeloa Gil
FEITORA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA (UCP)

'Olhar sempre para o lado luminoso da vida"

§ o combustível que a move. Nascida a 22 de

iulho de 1965, quando o mundo começava a

trautear "(I Can't Get No) Satisfaction", dos

ftolling Stones, deu os primeiros passos em

Mira mas foi em Macau, a mais de 10 800 km,

}ue cresceu. Aos 18 anos voou para Lisboa e

aterrou na Faculdade de Letras da Universidade

ie Lisboa, para frequentar a Licenciatura em

Línguas e Literaturas Modernas. Seguiu-se o

Mestrado em Estudos Germanísticos - Cultura

41emã e o Doutoramento em Língua e Cultura

41emãs. Foi nesta última fase que a palavra

Vocação" esteve lado a lado com a de sacrifício.

*Vivia entre Portugal e a Alemanha. Fui mãe

nessa fase e o meu marido e os meus pais foram

essenciais. Tive de organizar o meu ritmo de

acordo com os horários das crianças e passei,

por exemplo, a trabalhar de madrugada. Sou

até hoje bastante madrugadora". Tem duas

filhas, de 21 e 25 anos, e nunca teve de optar
entre a carreira e a família. Com 147 publicações
ainda "há uma imensidão de temas sobre os

quais gostaria de i nvestigar". Foi diretora da

Faculdade de Ciências Humanas da UCP e

rice-reitora. É, desde outubro do ano passado,

a segunda mulher reitora nos 50 anos da

instituição. "Os cargos de gestão demonstram

que o nosso trabalho é reconhecido pelos

pares, mas o desafio é não esquecer que antes e

depois de tudo isto está o compromisso com o

conhecimento".

ÉOTIMISTA POR DEFEITO E

INVESTIGADORA POR VOCAÇÃO.

AOS 52 ANOS, TEM BEM

PRESENTE QUE "0 PERCURSO É

DURO, TRABALHOSO, MAS NÃO

HÁ NADA MAIS EXTRAORDINÁRIO

DO QUE 0 MOMENTO EM QUE SE

PRODUZEM RESULTADOS". CEDO

PERCEBEU QUE AS PONTES ERAM

MAIS PROFÍCUAS QUE OS MUROS.



Ana Torres
SDIRETORA DO (ÍVSI (¦ R I )E DOENÇAS
RARAS DA PFIZtH NA El ROPA

"Alfacinha de fema", naturalmente insatisfeita,

o risco corre-ttle nas veias. Cedo percebeu

que a sua realização não estava no curso de

matemática aplicada. Aos 18 anos de idade,

deu um passo atrás e entrou em Gestão e

Administração de empresas no Instituto

Superior de Economia e Gestão (ISEG). Daí

iniciou um estágio na área de indústria

farmacêutica. Esteve dez anos na Sanofi,

de onde saiu para a Pfizer. É lá que se sente

realizada há 14 anos. Chegou a diretora geral

e a vice presidente da organização regional.
"Estou a liderar 11 países na Europa, incluindo

Portugal. Já não faz sentido pensarmos em

distâncias e em tempos. É uma questão de

nos organizarmos e de termos um estilo de

liderança também diferente". Pela família,
nunca equacionou sair do País, mas sentiu

o olhar reprovador da sociedade por ser
mulher num cargo exigente. "Desde que se

fale de uma forma natural e se explique tudo

mu ito bem, também nos tornamos modelos

para eles [os filhos, hoje com 14 e 17 anosj.

Estamos a fazer com que a nova geração pense
de forma diferente". Ao currículo soma o

cargo de presidente da Professional Women's

Networking(PWN) e de membro do conselho

consultivo do MBA do ISEG. Fora das páginas
de qualquer compêndio ficam os dez anos de

voluntariado com os sem-abrigo, nas ruas da

capital. "Se posso dizer que sou uma pessoa
realizada e feliz, então tenho que devolver à

sociedade um bocadinho do que a vida me
deu". «3 J*

MAQUILHAGEM E CABELOS FILIPA PEREIRA



I.uísa Magalhães Ramos, cirurgiã plástica, ca-
sada há nove anos e mãe da Francisca, com sete

anos, e da Frederica, com um ano.
Desde pequena que Luisa quis trabalhar numa

área relacionada com a beleza. "No início da mi-
nha adolescência sonhava ser maquilhadora. Sem-

pre fui vaidosa e adorava tudo o que estivesse re-
lacionado com beleza. A verdade é que acabei por
me transformar numa maquilhadora, mas com
resultados mais duradouros".

Entrou para a Faculdade de Medicina e, embo-

ra tivesse várias especialidades que a atraíssem,
foi ao fazer Erasmus na Universidade de Ghent

que se deu conta de um sentimento de empatia es-

pecial, para tratar mulheres. "Estagiei num servi-

ço muito conceituado de Cirurgia Plástica e fiquei
maravilhada com as dimensões desta especiali-
dade, e definitiva e irreversivelmente apaixonada
pela cirurgia plástica".

Mas o caminho para se tornar cirurgiã plás-

tica não foi fácil. Luísa Magalhães Ramos teve de
deixar o Porto, terra que a viu nascer, a família e

os amigos e mudar-se para Lisboa. "No início da

minha carreira, fazia urgências em cima de ur-

gências. Trabalhava horas intermináveis no hos-

pital, para aproveitar todos os tempos cirúrgicos.
Investi todo o dinheiro que ganhava em cursos e

formações no estrangeiro. No final do curso, estu-
dava para os exames da especialidade com a mi-
nha filha mais velha ao colo".

Um percurso difícil, que lhe deu a resistência

necessária, a fim de continuar a ser uma estu-

diosa, perfeccionista e trabalhadora. "Sou uma
mulher que adora desafios. Quando terminei a

especialidade, não consegui rever o modelo tradi-
cional do médico que trabalha no serviço público,
e no privado, com a dedicação que ambas exigem e

acrescido a conciliar a uma vida familiar. Assim,
consciente do meu valor, e com a segurança de
toda a experiência que tinha ganhado, trabalhan-



do no Hospital de S. José e durante os muitos está-

gios que fiz, mergulhei de cabeça na minha prática
privada".

Luísa estava determinada. Colocou energia e

paixão no seu projeto, investiu praticamente tudo

o que ganhava em equipamentos e tecnologia,

"aprendi a liderar e a motivar as pessoas que tra-
balham comigo, tentado sempre melhorar os cui-

dados e a atenção que oferecemos a quem nos pro-
cura. Muitas vezes, as pacientes dizem-me 'não sei

como é que aguenta estar aqui tantas horas' e, na

maioria dos dias, nem me apercebo de que passou
tanto tempo".

Há quem a defina como uma workaholic, mas,

para a cirurgiã plástica, mais do que um vício o

trabalho é uma bênção. "É uma sorte levantar-me
todos os dias e pensar com entusiasmo no dia que
tenho à minha frente. Mas é também saber que,
quando chego a casa, tenho as melhores filhas do

mundo e o meu marido à espera. Adoro o meu tra-

balho, mas tenho consciência de que é extrema-
mente exigente e, por vezes, muito stressante".

Porém, nem tudo é trabalho, e quanto ao equi-
líbrio, encontra-o nos bons momentos de lazer e

diversão, junto da família e dos amigos. "Sou uma
mulher divertida e cheia de energia. Não gosto de

perder um segundo das coisas boas da vida". «í

"Aprendi a liderar

e a motivar as pessoas

que trabalham comigo,

tentando sempre melhorar".



SEMPRE EM AÇÃO
Ser político no feminino não é tarefa fácil
em Portugal. O meio ainda é dominado
maioritariamente pelos homens. Mas
existem mulheres cujo perfil se faz de luta,
ideias, opiniões e intervenção pública.
Conheça a Diretora do Fundo Mundial, em

Genebra, Mónica Ferro.
GRANDRÉRITO

Estava à mesa de jantar quando o telefone tocou. Lembra-se

como se fosse hoje: acompanhada por dois amigos, a "família do

coração", foi com eles que celebrou o convite de Adelino Maltez,
advogado e politólogo, para lecionar no ISCSP, onde concluíra,

pouco antes, o curso de Relações Internacionais. Passar de alu-

na a professora, com apenas 23 anos, havia de lhe causar alguns
embaraços: chegou a dar aulas a um ex-namorado, a amigos, e até

foi expulsa de uma sala, porque a confundiram com uma aluna.
Mónica Ferro, professora e ex-deputada do PSD, vive atual-

mente em Genebra. Aos 44 anos, casada, mãe de duas filhas, tem
um currículo político invejável: foi deputada da Assembleia da

República, vice-presidente da bancada do PSD, coordenadora

para as questões de população e desenvolvimento, e foi vice-pre-
sidente do Fórum Europeu de Parlamentares sobre População e

Desenvolvimento. No início deste ano, tornou-se a líder máxima
do Fundo Mundial em Genebra, um dos seis escritórios da ONU,
cujo lema oficial é "contribuir para um mundo onde todas as gra-
videzes são desejadas, todos os partos são seguros e o potencial
de todos os jovens é atingido".

Enquanto deputada, votou várias vezes contra a orientação
da sua bancada parlamentar, sobretudo em temas como a igual-
dade de género, homossexualidade e questões sociais.

"Sempre senti que havia uma profunda injustiça, na forma

desigual como as pessoas tinham acesso aos recursos e ao saber.

E que essa desigualdade era mais alarmante quando olhava além
dos limites do meu quarto. Parecia-me inaceitável que algumas
pessoas não tivessem um mundo de possibilidades, apenas por-
que tinham nascido mulher, ou num determinado regime políti-
co, por exemplo".

Foi assim que chegou à política, impulsionada pelos valores

que trazia de casa - "os meus pais ensinaram-me a palavra 'pos-
sibilidade'" - e pela ideia de que estava tudo ao alcance, "desde

que trabalhasse, estudasse e fosse íntegra e justa para as outras

pessoas". "Fui para a política para mudar o mundo. E várias vezes
fui acusada de ter um discurso de miss mundo, mas no dia em

que achar que deixei de fazer a diferença, afastar-me-ei da vida

pública", à




