
 

 

TRABALHO (NO) FEMININO: percursos e 
geografias 

 

FEMALE WORK: career paths and  
geographies 

 
 

COLÓQUIO INTERNACIONAL / INTERNATIONAL CONFERENCE 
 
DATAS: 20, 21 e 22 de JUNHO de 2022 
CALENDAR: 2022 – JUNE, 20 to 22  
 
LOCAL / PLACE: PONTA DELGADA, S. MIGUEL -  AZORES 
 
MODELO DE ORGANIZAÇÃO: MISTO (presencial e online) 
ORGANIZATION MODEL: Mixed (in person and online) 
 
 
PT 
Integrado no âmbito do Projeto de Investigação intitulado Trabalho (no) Feminino 
(1850-1926): Histórias dos Açores (Ref.ª M1.1.C/C.S./022/2019/01), financiado pelo 
programa PRO-SCIENTIA, do Governo Regional dos Açores, este evento científico, de 
caráter multidisciplinar, tem por objetivo principal debater e analisar o papel da 
mulher no mundo profissional, em contexto urbano, desde o século XIX até meados do 
século XX. Destacar figuras, identificar profissões e contributos económico-sociais 
femininos, bem como os seus ecos na cultura e nas mentalidades,  é o foco central 
deste encontro que se associa aos Estudos de Género e pretende ser um contributo 
para a sensibilização para as questões de desigualdade de género e de oportunidades, 
transversais a diferentes geografias e épocas.  
 
EN 
Integrated under the Research Project entitled Female Work (1850-1926): Azorean 
Histories (Ref. M1.1.C/C.S./022/2019/01), financed by the PRO-SCIENTIA programme, 
of the Regional Government of the Azores, this scientific event, of a multidisciplinary 
nature, has as a main objective the debate and analysis of the role of women in the 
professional world, in an urban context, from the 19th century to the mid-twentieth 
century.  Highlighting figures, identifying female professions and economic and social 
contributions, as well as their echoes in culture and mentalities, is the central focus of 
this associated Gender Studies, aiming also to rise awareness of gender inequality and 
opportunities, across different geographies and eras. 
 
 
 



 
PAINÉIS / PANELS: 
 
Mulheres nas Letras e nas Artes / Women in Litterature and Arts 
 
Mulheres na Saúde e no Ensino / Women in Health and Education 
 
Empreendedoras, Empresárias e Cientistas / Entrepreneurs, Businesswomen and 
Scientists 
 
Operárias e Artesãs / Female Workers and Artisans 
 
Trabalho e Empoderamento Feminino / Work and Female Empowerment 
 
Educação, Emancipação e Feminismo / Education, Emancipation and Feminism 
 
Percursos Femininos Singulares / Unique female carrers 
 
Línguas do Colóquio: português, espanhol, inglês e francês 
Languages of the Conference: portuguese, spanish, english, french 
 
As propostas de comunicação devem incluir: 
- o título, 
- nome e filiação institucional do proponente, 
- resumo (até 350 palavras), 
- palavras-chave (máximo seis),  
- CV abreviado do proponente.  
 
Paper proposals must include: 
- Title, 
- Name and institutional affiliation of the author 
- Abstract (up to 350 words) 
- Key words (up to 6) 
- Abbreviated CV of the author 
 
Envio das propostas para: trabalhonofeminino@gmail.com  
Prazo: até 16 de março 
 
Submission of proposals to: trabalhonofeminino@gmail.com 
Final date: March 16th 
 
Envio das cartas de aceitação e confirmação da participação: até 30 de abril 
Submission of acceptance letters and confirmation of participation: until april 30th 
 
Entrega dos textos finais no secretariado do Colóquio. 
Delivery of final texts at the Conference. 
 
 

mailto:trabalhonofeminino@gmail.com


 
. Comissão Científica / Scientific Committee 
Daniela Soares (CICS.NOVA.FCSH – Univ. Nova de Lisboa)  
Filipa Lowndes Vicente (ICS - Univ. de Lisboa)  
Irene Flunser Pimentel (IHC - Univ. Nova de Lisboa)  
Irene Vaquinhas (CHSC - Univ. de Coimbra)  
Izilda Matos (Pontifícia Universidade Católica – S. Paulo)  
João Esteves (Agrupamento de Escolas de S. Bruno - Caxias)  
Maria Alice Samara (IHC – Univ. Nova de Lisboa)  
Monica Moreno Seco (Univ. Alicante)  
Patrícia Zakreski (Univ. Exeter)   
Susana Serpa Silva (CHAM Açores – Univ. Nova de Lisboa / Univ. dos Açores)  
 
. Comissão Organizadora / Organizing Committee 
Bruna Valério (CHAM Açores – Univ. Nova de Lisboa / Univ. dos Açores)  
Cristina Moscatel (CHAM Açores – Univ. Nova de Lisboa / Univ. dos Açores)  
Daniela Soares (CICS.NOVA.FCSH – Univ. Nova de Lisboa)  
N’zinga Oliveira (CHAM Açores – Univ. Nova de Lisboa / Univ. dos Açores)  
Susana Serpa Silva (CHAM Açores – Univ. Nova de Lisboa / Univ. dos Açores)  
 
 
 
. Keynote speaker – VAQUINHAS, Irene (Universidade de Coimbra) 
. Keynote speaker - ZAKRESKI, Patricia (Universidade de Exeter) 
 
 
INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS E ORGANIZADORAS:  
FUNDING AND ORGANIZERS: 
 

                                                   
 
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS:  
PARTNERS: 
 
 
 

                          


