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Não senti que houvesse distinção durante a minha formação. Sempre nos trataram de igual forma 
– formaram-nos igualmente. Não houve situações em que os homens faziam certas atividades 
porque eles seriam mais capazes enquanto as mulheres �cavam relegadas a segundo plano.
Apesar disto, tenho plena noção que na minha formação tive muita sorte de ter bons professores, 
sem qualquer tipo de mentalidade retrógrada.

Achas que a tua formação escolar e académica te prepara, como mulher, para 
trabalhar em ambientes que podem, eventualmente, ser maioritar iamente constituídos 
por homens? 

Quando pensámos em entrevistar mulheres de relevância na área das TIC considerámos 
indispensável ter a presença de uma mulher trabalhadora cuja experiência pudesse 
ser vir como imagem de referência. Foi a pensar no valor que essa experiência partilhada, 
sem dúvida, tem que surgiu a epígrafe que acompanha esta entrevista: narrar a experiência 
é indicar um caminho.
É nesse sentido que perguntamos: enquanto jovem mulher trabalhadora num sector 
altamente masculinizado, tiveste, no teu percurso, outras mulheres que considerasses de 
referência? Ou achas que esta área continua a estar dominada pela referência de 
trabalhadores homens?

Sim, tive algumas. Essencialmente professoras da Licenciatura. Demonstraram os obstáculos que 
tiveram que ultrapassar e o que tiveram que provar para estarem onde estão. Isso fomentou ainda 
mais a ideia de que as mulheres são tão capazes como os homens. 
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Uma condição que deveria estar implícita, 
por ser senso comum, mas que uma mulher 
valoriza muito mais é o respeito. Falando 
da minha experiência, não podia ter pedido 
uma equipa melhor. Procurar, em conjunto, 
ter um bom ambiente de trabalho é meio 
caminho andado para uma boa performance 
da equipa, seja ela constituída só por 
homens, só por mulheres, ou mista.  

Uma cond ição  que  deve r ia  es ta r  
imp l í c i ta , po r  se r  senso  comum, 
mas  que  uma  mu lhe r  va lo r i za  
mu i to  ma is  é  o  respe i to .

Retomando agora o teu caminho pro�ssional, e pensando na tua experiência como 
mulher trabalhadora e comparando-a à dos homens teus colegas, consideras que as 
condições que uma mulher procura e valoriza no local de trabalho são as mesmas que as 
dos homens? E se forem diferentes, consideras que nessa diferença se pode encontrar 
uma via para uma maior riqueza de perspetivas laborais ou, pelo contrário, pode ser uma 
fonte de con�itos?

A maior parte das condições que uma mulher e um homem procuram num local de trabalho penso 
que sejam semelhantes – bom ambiente de trabalho, entreajuda, organização, etc. 

Finalmente, uma pergunta cuja resposta talvez possa ser inspiradora para outras raparigas 
e mulheres que estejam a pensar estudar ou trabalhar na área das TIC. Que dirias a uma 
rapariga que está a escolher a sua área de estudo ou a uma mulher que considera mudar 
de carreira para as incentivar a trabalhar no setor das TIC?

Escolham uma área que realmente tenham interesse e que nada as detenha dessa ideia. Se 
gostam, avancem, sem medo de falhar. Ser resil iente. 
O ‘não’ está sempre garantido. 
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Engenheira Informática e detentora de um 
MBA, está continuamente ligada aos desa�os 
das TIC e ao seu papel transformador na 
sociedade
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A diversidade é sistemáticamente um sinónimo de completude. Nesse sentido, a maior inclusão 
das mulheres no setor das tecnologias só pode abrir o caminho a uma maior inovação. Uma maior 
diversidade traz consigo diferentes formas de ver, analisar e solucionar problemas e, consequentemente, 
irá resultar na aceleração de novas ideias, produtos, abordagens, que serão mais completas 
e equil ibradas.  

Voltando ainda à ideia da expansão como criação e inovação e ligando-a à desigualdade 
nas áreas das TI, considera que a inclusão de mais mulheres no setor pode ser uma 
forma de abrir caminho à inovação? Ou seja, segundo a sua experiência, considera que 
há formas de trabalhar, de pensar ou de se relacionar que se dissipam pela falta de 
mulheres no setor? 

O mote e a epígrafe que acompanham esta entrevista querem ser uma forma de apresentação 
relâmpago da sua trajetória pro�ssional: expansão e criação de novas formas de 
trabalhar, de pensar, de recrutar e de con�gurar a vida laboral. Considera que estas são 
características que por vezes são menosprezadas e até esquecidas na oferta no mercado 
de trabalho?  

A ousadia, a inovação, a capacidade de arriscar e imaginar novas formas de criar, para além do 
óbvio, são certamente atributos que qualquer empresa deveria procurar encontrar e valorizar juntos 
dos seus candidatos.  
Por que razão estas características são tão importantes? O novo normal permitiu constatar que a 
disrupção e a rapidez de adaptação a novas realidades são hoje, mais do que nunca, um fator de 
diferenciação. No passado, a capacidade de pensar fora da caixa pode não ter sido tão valorizada 
e, hoje, certamente é um ativo indispensável em todas as organizações.  
Ao fazer um paralelo com a minha trajetória pro�ssional, creio que estas duas características têm 
sido uma constante: a vontade de arriscar e a busca incessante de fazer mais e melhor.  
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Finalmente, e para terminar com as imagens da expansão e da criação, considera que a 
criação das novas formas de trabalho que a pandemia trouxe poderão contribuir não só 
para a descentralização geográ�ca do trabalho, mas também para a integração de novas 
formas de produção, de inovação e de conciliação? E essas novas formas de trabalho, podem 
de alguma forma constituir um fator aliciante para trazer mais mulheres para o setor?

O setor das tecnologias de informação carateriza-se por uma �exibilidade de horários, localização 
geográ�ca, distribuição de equipas e pela inovação que introduz em diversos domínios. Assim, o 
setor não só oferece uma forma privilegiada de trabalhar, mas também um maior equilíbrio entre a 
vida familiar e a carreira, que permite que homens ou mulheres tenham a possibilidade de conciliarem 
melhor os seus múltiplos interesses e ambições.  
Na verdade, no passado existiam alguns preconceitos sobre o quão e�ciente seria trabalhar de uma 
forma distribuída, fora dos escritórios e de forma �exível. Esta foi uma das principais disrupções - 
e lições - provocadas pela pandemia. Rapidamente aprendemos que, numa altura onde não havia 
alternativa, é possível organizar as equipas de forma e�ciente, �exível, organizar o trabalho à 
distância e quebrar tabus. Consequentemente, e de uma forma coletiva, transformámos situações 
que eram outrora impensáveis ou impossíveis de implementar em cenários e�cientes e bené�cos. 
Como resultado, estamos mais perto de encontrar o nosso equilíbrio entre a ambição de construir 
e desenvolver, e o desejo de estarmos mais próximos dos nossos e de melhorarmos a interação 
com os que nos rodeiam. 
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De notar que a avaliação é um processo 
que não termina no recrutamento, mas 
continua dentro da organização durante os 
primeiros meses de colaboração.  
A adaptação a esta nova realidade, e a 
formas de entrevistar à distancia, exige que 
os nossos recursos humanos - e as equipas 
de recrutamento em particular - desenvolvam 
novas metodologias e formas de interagir e 
analisar os diferentes níveis de maturidade 
de competências nos diversos domínios.  

As  so f t  sk i l l s  são  poss i ve lmente  
as  competênc ias  ma is  d i f í ce i s  de  
a fe r i r  du rante  um p rocesso  de  
rec ru tamento , e  ce r tamente  
i l eg í ve i s  a  pa r t i r  de  um CV.

As soft skills são possivelmente as competências mais difíceis de aferir durante um processo de 
recrutamento, e certamente ilegíveis a partir de um CV. Consequentemente, os recrutadores e as 
empresas, de uma forma geral, têm que identi�car o ponto de equilíbrio entre o número de recrutamentos 
que fazem e a complexidade e densidade da análise aplicada em cada um dos processos, para que 
possam alcançar o melhor resultado.  
A Capgemini Engineering (anterior Altran), que recruta cerca de 1000 colaboradores por ano, tem 
que fazer uma gestão delicada entre as avaliações mais detalhadas durante o processo de recrutamento 
para per�s especí�cos e complexos e as necessidades de recrutamento de maior volume. 

Expandir a visão é, também, criar novas formas de trabalhar e, naturalmente, novas 
formas de recrutar. Os capitais intelectual, emocional ou relacional de um/a 
trabalhador/a são capacidades que não se resumem num CV, que são difíceis de captar 
numa entrevista, mas que podem constituir a marca diferencial de um recrutamento 
exitoso. 
Tendo em conta a sua experiência, considera que deveria haver formação ou sensibilização 
nos departamentos de Recursos Humanos para uma melhor leitura dessas competências, 
especialmente na que respeita a candidatas mulheres? 
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Connect i on :   
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The inscription that accompanies this inter view is meant to be a summar y in picture 
form, but also the picture of a movement of what we consider to be the Global Summit of 
women: A network created so that women can jump, advance and also, if they want, do a 
pirouette or two.
Do you agree that GSW's mission can be summed up in this image of connecting and 
driving women? What else could you tell us about your mission?
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The challenges women face world wide before and during the pandemic remain exactly the same - 
integrating work from work with work at home, unequal pay, overall sex discrimination in the world 
of work, and vulnerability to acts of violence.

The world is undergoing a major transformation. Yet despite its global nature, the differences 
that de�ne us as humanity remain. Even in the face of a global crisis like the one we are 
experiencing, culture, race or gender remain indelible markers of inequality. However, the 
state of emergency of this pandemic has certainly given new contours to this inequality, 
but also, who knows, new opportunities that will arise from it.
Do you think anything has changed or could change in this new scenario, especially in 
terms of women's empowerment in the labor market?

Absolutely.  The Global Summit of Women was meant as a platform to jumpstart women's economic 
progress by exchanging what works, instead of just focusing on the problems, which we know only 
too well.  Women learn best from each other, so why star t from zero? We average representation 
from 60+ countries at each Summit, so participants not only access great content but they also 
learn 'global' in a real way through the women they break bread with. I love showcasing talent in the 
program from different parts of the world, so we break stereotypes of one another.  As more and 
more countries withdraw from each other for a variety of reasons, I believe that women will be the 
bridge that link up nations while at the same time increasing global GDP with their economic output 
as workers, enterprise-owners and consumers.



Women small business owners should be 
given increased access to capital to rebuild 
their enterprises and to trained to pivot to 
ecommerce, if they haven't already done so. 
Companies should be given tax credits for 
rehiring women with pandemic-related 
pauses in their resume as well as developing 
care facilities for their workers.
Remote work is likely here to stay, so 
employers must make sure that this new 
arrangement does not result in isolation 
and lack of visibility to senior executives 
that can derail careers.

What  changes  need  to  take  
p lace? Governments must  a l locate 
resources  to  se t  up  a  s tab le  ca re  
i n f ras t ruc tu re  so  fam i l i es  don ' t  
have  to  choose  be tween  j obs  o r  
fam i l y.

The pandemic exacerbated these issues with lasting impact when a large cadre of women workers 
lost jobs - 321 million women at the onset of the pandemic given their employment in industries 
seriously affected by COVID and school closings which required oversight of children and sometimes, 
elderly parents.  This 'perfect storm' created the 'shecession.'  No country can reset their economy 
without addressing the return of women in to the workforce.  Prior to the pandemic, women generated 
39% of the global GDP according to McKinsey, so getting women back to work is a national and 
global necessity. What changes need to take place?  Governments must allocate resources to set 
up a stable care infrastructure so families don't have to choose between jobs or family.
Since technology and robotics accelerated during the pandemic due to the need for contactless 
encounters with consumers, their increased use resulted in more job losses for women.  So retraining, 
especially in tech-related jobs is an absolute necessity to access jobs of the future, and this should 
be the responsibility of both the public and private sectors.  
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The issue of women's participation in all areas of society seems to be gaining more and 
more consensus. However, the importance of their integration in leadership and management 
positions still raises some questions and dif�culties.
In your experience, what is the added value of female managers, especially in traditionally 
ver y male-dominated sectors such as IT?

There is a study from the Boston Consulting Group indicating that diverse teams in companies tend 
to be more innovative. Sodexo undertook its own internal study of what makes teams more productive 
and they found again that diverse teams are more effective. We have collected over 100 reports that 
found over and over a correlation between more women in leadership roles either on the boards or 
in senior roles and companies' better �nancial performance. While these reports drive me crazy 
because how many more times do we have women's economic clout, we need the repetition because 
those in charge have yet to see the bottom line impact of women at the top.  Yes, the IT world is 
particularly offensive as evidenced by the �urry of discrimination suits against them, but some are 
beginning to hear the message given the era of #MeToo, which shows no signs of relenting and has 
crossed borders to other parts of the world.
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To take up again the image of the stepping stone with which we started the inter view: 
What leap or turn do you think is needed in the short term by institutions to encourage 
women to invest their time and intellectual capital in areas that, as in the case of IT, 
have traditionally been dominated by men?

Tr ying to reset the post-COVID economy 
without women is l ike tr ying to swim with 
one hand tied behind your back.  In other 
words, it is in countries' and businesses' 
best interest to ensure that women are 
skil led for the jobs that emerge in the 
c om ing  decade .   This is not a fairness 
issue but a necessary economic challenge 
for everyone.

I n  o the r  words , i t  i s  i n  count r i es '  
and  bus inesses '  bes t  i n te res t  to  
ensu re  tha t  women  a re  sk i l l ed  
f o r  the  j obs  tha t  emerge  i n  the  
coming  decade .

What your organization is doing is crit ical in the shor t and long terms.  AI, automation and 
robotics are here, as I stated previously, and repetitive work that women have done in prior 
years have been and will be eliminated. So, it is incumbent on governments and companies to 
reskil l and upskil l women workers if they do not want to lose the economic output of one half 
the wor ld's population.
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O título em epígrafe desta entrevista pretende ser um mote que ilumine uma das estratégias 
essenciais na diminuição da desigualdade de género no setor das TIC. Sendo uma mulher 
num cargo de liderança, gostaríamos de lhe propor um roteiro dialogado por cada um dos 
conceitos:
Empat ia .  Considera importante que as che�as, particularmente no setor das TIC, 
tenham um conhecimento profundo dos números, das causas e dos motivos que estão na 
origem da desigualdade de género neste setor? De que forma conhecer as causas da 
desigualdade e dos obstáculos que vivem as mulheres para aceder e trabalhar no setor 
pode ser uma mais valia no contexto laboral?

Esta é uma entre várias áreas onde a desigualdade de género ocorre. Considero que só poderemos 
ser sensíveis e tentar mudar algo se conhecermos a génese do problema. Efetivamente, as engenharias 
são tendencialmente e culturalmente uma área mais ligada aos homens. No entanto, se for dado a 
conhecer às raparigas e aos rapazes, em idade jovem, a diversidade de opções pro�ssionais e de 
carreira que as engenharias e em particular as TIC oferecem com certeza que haveria muito mais 
pro�ssionais, mulheres, na área. Neste sentido, as che�as (mulheres das TIC) têm um papel de 
modelo para as gerações vindouras. Por outro lado, as che�as (homens das TIC) têm um papel de 
promoção e aceitação das mulheres na área.

(continuação da entrevista na página seguinte)



A disciplina da cibersegurança é efetivamente multidisciplinar e as valências das diferentes áreas do 
saber são um enriquecimento para a área. Obviamente, que esta diversidades de saberes e background 
torna a liderança e a organização laboral mais desa�ante por um lado, mas mais estimulante por outro.Entendo 
que, para se atribuir atividades e projetos por quem se considera ter as valências adequadas tem de 
se conhecer e empatizar com a equipa e com os colaboradores em particular. Neste sentido, 
também é importante saber reconhecer o valor (competências pro�ssionais e sociais) num potencial 
entrevistado que poderá vir a integrar uma equipa que é predominantemente multidisciplinar.   

Che� ar. O setor da cibersegurança é visto como altamente técnico e especializado. 
No entanto, a importância de uma visão holística, interdisciplinar e diversa é hoje 
inegável. Se a cibersegurança vai mais além das TIC e pede cada vez mais inclusão de 
diversos conhecimentos, considera que as che�as também deveriam estar treinadas 
para reconhecer essas valências tanto no momento do recrutamento como posteriormente 
na organização laboral?
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A disponibilidade para ouvir, discutir, trocar ideias, 
a empatia, a colaboração, o apoio à organização 
e a adaptabilidade são competências que tento 
alimentar frequentemente para inverter os 
fatores de desistência, abandono ou mesmo 
desmotivação. É a estratégia que utilizo na 1ª 
pessoa, de forma contínua e exigente, mas que 
tipicamente traz frutos.

A comun icação  e fe t i va  ho r i zon ta l  
e vertical contribui de sobremaneira 
pa ra  o  sucesso  da  ges tão  das  
equ ipas  e  dos  co laboradores .

U n i r .  Um elemento fundamental das estruturas que alimentam a desigualdade nasce 
muitas vezes da falta de sentimento de pertença, de reconhecimento e de visibilidade. 
Em contexto de equipas multidisciplinares a invisibilidade das di�culdades de integração 
técnica, mas também emocional, relacional ou simplesmente funcional, pode ser um dos 
fatores de desistência, abandono ou desmotivação das mulheres nesta área. Pensando 
na sua experiência como líder de equipas com per�l diverso, que estratégias considera 
importantes elaborar para melhorar a união e a comunicação horizontal e vertical em 
contexto laboral? 

A comunicação efetiva horizontal e vertical contribui de sobremaneira para o sucesso da gestão das 
equipas e dos colaboradores. Direi mesmo, que é um dos principais fatores para a agregação da 
equipa e da organização.
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(continuação da entrevista na página seguinte)
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I n s p i r a r .  É signi�cativo que a inspiração seja uma palavra polissémica. Inspirar 
signi�ca inalar e também admirar como forma de apreensão de um modelo. A questão da 
necessidade de dar visibilidade (e oportunidades) a mais modelos de mulheres líderes 
no setor é já amplamente reconhecida. Existem, no entanto, outras maneiras de inspirar 
mulheres e raparigas a seguirem a área da cibersegurança, bem como de ajudar as 
mulheres da área a orientar a sua carreira para cargos especializados ou de che�a. Uma 
possibilidade poderá ser a criação de programas de incentivo através de �guras mentoras 
ou de referência.
De que forma considera que pode ser vantajoso a criação de sistemas de mentorship 
dentro das organizações? Considera que este sistema poderá ser um veículo para que 
mais mulheres tenham possibilidade e incentivos para progredir dentro da área?

Este é um assunto pelo qual tenho um carinho especial. O mercado de trabalho e das carreiras pro�ssionais 
está em ebulição e é muito difícil para quem não está no cerne da área ter conhecimento sobre a panóplia de 
opções que determinada área oferece. As opções tradicionais de orientação vocacional não conseguem acompanhar 
áreas de pole position e nesse sentido o modelo de inspiração, seja através de mentorship ou role model são excelentes 
escolhas. As organizações e os seus colaboradores têm um papel fundamental de cidadania organizacional.  

Neste sentido, uma das abordagens possíveis é 
o mentoring de raparigas e mulheres. Este 
mentoring pode ser visto como um apoio vocacional 
de início de carreira ou para requali�cação de 
carreiras pro�ssionais de mulheres. Numa 
altura em que a necessidade de pro�ssionais 
na área das TIC e da cibersegurança em 
particular é tão elevada, programas de mentorship 
para requali�cação pro�ssional poderá ser uma 
excelente mais valia para o mercado.

As opções tradicionais de orientação 
vocacional não conseguem acompanhar 
áreas de pole position e nesse 
sentido o modelo de inspiração, 
seja através de mentorship ou role 
model são excelentes escolhas.
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Marta Fernandes
23 anos, licenciada em Engenharia Informática na 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e 
quase a terminar o mestrado. Acredita que todos 
têm o seu lugar nas TIC, e que são recompensados 
em concordância, independentemente do gênero.

Ta len to  
O conhec imento  é  um conduto r  do  sucesso .
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Um dos elementos fundamentais para inclusão de mais mulheres na área das TIC deverá 
nascer de estímulos e incentivos para que mais alunas escolham percursos académicos 
especializados na área.
Pensando na tua experiência como mulher estudante, bolseira e investigadora na área, 
de que forma achas que o mercado laboral pode aliciar mais raparigas a investir no 
estudo e na especialização na área das TIC? 
Acredito que o estigma de que as Engenharias sejam uma área só de homens está obsoleto . 
No entanto, as diferenças entre o número de homens e mulheres a frequentarem cursos na área 
ainda são consideráveis. No meu caso específico, nunca senti algum tipo de preconceito ou até 
mesmo desvalorização pelo facto de ser mulher. Sempre fui respeitada, quer pelos colegas, 
quer pelos professores. Assim sendo, esse diferencial pode ser explicado por simplesmente não 
se reverem na área (não nos podemos esquecer que ainda somos vistos como os nerds), ou 
por não se sentirem confortáveis num ambiente onde ainda reina a testosterona. Acho que as 
palavras-chave para responder a esta pergunta seriam o conforto e a confiança, e que têm de 
residir na própria pessoa: conhecer e impulsionar as nossas forças, colmatar as nossas fragilidades, 
independentemente do ambiente envolvente. 

O que o título e epígrafe desta entrevista pretendem re�etir é a necessidade de reforçar 
a ideia que o conhecimento académico pode ser um condutor do sucesso laboral. 
Re�etindo sobre esta correspondência, consideras que o êxito do teu percurso académico 
pode ser vir de alavanca para o teu futuro laboral e que há uma real correspondência 
entre o teu êxito académico e o teu futuro pro�ssional?
Confesso que inicialmente achava que o sucesso académico não teria peso no meu futuro. Aliás, 
foram várias as vezes que me reforçaram essa ideia. Esforçava-me porque gostava de ver re�etido 



todo o percurso feito até à nota �nal e de o ver recompensado, ainda que de forma numérica. Claro 
que nem sempre acontecia, mas faz parte da aprendizagem: perceber os erros e melhorar com os 
mesmos. No �nal da licenciatura percebi que talvez a ideia que me tentaram incutir nem sempre 
tinha esse desfecho. Isto porque surgiram oportunidades que me permitiram ir além das fronteiras, 
que eu achava que de algum modo estavam delimitadas para mim. E com as oportunidades 
começaram a surgir os primeiros contactos, seguido de novas experiências, necessárias para sair 
da zona de conforto. Ainda que não pertença ao mundo laboral, acredito que essas oportunidades 
re�etir-se-ão no meu futuro pro�ssional. 
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Além do mais, por vezes, fazem uma 
associação errada do que realmente é 
feito nas TIC, o que pesa muito na decisão 
�nal. Penso que neste aspeto, o essencial 
é desmisti�car essas falsas ideias e 
apresentar factos com base na realidade, 
para que tanto as raparigas como os 
rapazes entendam como funciona este 
mundo.

Ainda sobre esta ideia de relação entre o conhecimento e o sucesso, mas agora partir de 
uma perspetiva escolar : que importância consideras que pode ter na escolha desta área 
de estudo por mais raparigas uma maior visibilidade, nas escolas básicas e secundarias, 
de mulheres de referência e de êxito nas TIC?

No seguimento da primeira reposta, essa visibilidade iria fazer com que a ideia  de que as TIC é 
uma área de homens caísse por terra, de�nitivamente. Todavia, o interesse por este domínio tem 
de vir pela própria pessoa, por muito que se faça marketing nesse sentido. Como felizmente, a 
nível de ensino nacional, não existe algum tipo de entrave para a frequência das mulheres neste 
tipo de cursos (que eu conheça), e como a emancipação da mulher é uma realidade assente na 
sociedade atual, acho que no �m acaba por ser mesmo o gosto pessoal que conta. 

Todav ia , o  i n te resse  po r  es te  
domín io  tem de  v i r  pe la  p róp r ia  
pessoa , po r  mu i to  que  se  faça  
market i ng  nesse  sen t i do . 

Entrevista realizada no âmbito da comemoração Girls in ICT 2021 

Pensando especi�camente na tua experiência académica, de que forma achas que um 
futuro com maior igual de género no âmbito das TIC poderá ser vir para transformar esta 
área? De que forma poderá uma maior igualdade entre homens e mulheres ser um 
elemento vantajoso e transformador do setor das TIC?

Apesar de ainda não ter o feedback do mercado laboral, não consigo construir uma opinião 
relativamente à existência das disparidades entre homens e mulheres neste meio especí�co. 
Acredito que seja difícil encontrar um ponto de equilíbrio em termos numéricos em ambos os gêneros. 
No entanto, como a igualdade não se resume unicamente a um equilíbrio no número de pessoas 
que frequentam as TIC, quero acreditar que no mercado de trabalho atual se valorizem as pessoas 
com base nas capacidades demonstradas e não pela premissa de o fazer porque “está na moda”. 
Para mim, a igualdade reside na eliminação da ideia que ser mulher representa algum tipo de 
entrave para entrar neste mundo. A igualdade, a meu ver, é precisamente o contrário, é ver o 
homem e a mulher com base nas suas características e personalidade e serem estes os pontos 
que os diferenciam.
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