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Colaboração direta com as Unidades de Investigação do Técnico* | Comunica Ciencia

- Promover a diversidade de perfis na ciência
- Promover a paridade no acesso e participação em ciência
- Promover a igualdade de género em funções relacionadas 
com investigação
- Expor a diversidade de áreas de investigação no Técnico
- Envolver a comunidade
- Gerar notoriedade

* Com colaboração da Área de Transferência e Tecnologia (TT-Técnico) + Núcleo de Design e Multimédia (NDM) 
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Eu sou cientista porque....

Tenho uma enorme curiosidade sobre perguntas de difícil resposta, principalmente no contexto do corpo humano.
Quero contribuir para um mundo mais sustentável, através do desenvolvimento de novos processos químicos mais 
limpos
Gosto de me desafiar e ao mesmo tempo sentir que estou a contribuir para o desenvolvimento e melhoria da vida 
humana
Considero a matemática uma ciência linda!
Gosto de estar envolvida no desenvolvimento de terapias celulares e produção de doses clínicas que são testadas 
pela primeira vez em pacientes oncológicos.
É necessário resolver os problemas com os quais a nossa sociedade e indústria se debatem no dia a dia e que nos 
afetam, muitas vezes quase sem darmos por isso, de tão habituados que estamos a esses problemas
Quis compreender o Universo desde o mais pequeno componente até à estrutura mais complexa.
Desde miúda, sempre fui 'inconformada' com as coisas, sempre estive às voltas com muitos 'por quês?!’
Porque tudo o que sei continua a não ser suficiente.
Acredito que não há desafios impossíveis, só problemas à espera de soluções
O mundo é aborrecido se não houver nada para descobrir. 
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Conteúdos adaptados a cada rede social
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Histórias e Inspiração

«Ninguém que se cruze com a professora Isabel Ribeiro consegue ficar 
indiferente. O seu entusiasmo e energia sobre a robótica são 

completamente contagiantes. Ela é uma das grandes figuras portuguesas 
na robótica, numa altura em que este campo era maioritariamente 

dominado por homens e as pressões sociais que advém de se integrar 
nesse contexto. É um grande exemplo de que a robótica não tem género 

e que o entusiasmo por experimentar e explorar também não.» 

«Ter paixão pela área e paixão por partilhar essa paixão. Ter sonhos e 
persegui-los com determinação. Ter a visão, o empenho, o sonho, a 
determinação por cumpri-lo. Não ter medo de arriscar e falhar, para 

aprender com os erros. (…) Os mais velhos devem abrir uma cova, colocar 
nela água e adubo e dizer aos mais novos: vês como fiz? Planta agora a tua 

árvore e cuida dela. E a melhor parte está em apreciar as árvores que 
ajudámos a plantar e quão frondosas se tornam.»
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Envolvimento | Hashtag #MulheresNoTécnico
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Envolvimento | Hashtag #MulheresNoTécnico
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Impacto

320 000*
250 000                  72.000 

(2021)                   (2022)  

Facebook: 35 000 15 000
Twitter: 49 000 11 500
Instagram: 26 530 8 500
Linkedin: 138 420 7 000
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REDES SOCIAIS: UMA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

Obrigada/o!

Joana Lobo Antunes – joanala@tecnico.ulisboa.pt
Sílvio Mendes – silvio.mendes@técnico.ulisboa.pt

Área de Comunicação, Imagem e Marketing 
do Instituto Superior Técnico
https://acim.tecnico.ulisboa.pt/

ist.pt/RedesSociaisTecnico

https://ist.pt/RedesSociaisTecnico?fbclid=IwAR0B2EeNaBbD9-weF9CDDhEIWqTaKwglCSP2QyHsWC0xlJrEZz4Pbg3ZxnI

