
3rd open daycall 
for the

Se é arquitecta, urbanista, paisagista, engenheira civil, designer industrial 
ou de interiores, junte-se ao terceiro Open Day do MoMoWo, abrindo o seu
atelier/estúdio em Lisboa ou no Porto e mostre as suas obras e os seus 
projectos ao grande público!
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SLOVAKIA ITALY

Graphic Designer: Maria Margarida Silva

SPAIN

Descarregue o formulário para participar em: www.momowo.eu/open-day-2018/
e envie para momowoportugal@iade.pt antes de 19 fevereiro 2018

Terceira edição em Portugal do Open Day do MoMoWo

women’sin
professional studios

Por ocasião do Dia Internacional dos Direitos da Mulher, o projecto europeu MoMoWo organiza no dia 8 de Março de 2018, 
o terceiro Open Day em ateliers de mulheres arquitectas, urbanistas, paisagistas, engenheiras civis, designers industriais ou de 
interiores. A iniciativa será levada a cabo simultaneamente em Portugal, Espanha, Eslovénia, Eslováquia e Itália, países 
parceiros do MoMoWo, mas esta actividade está também aberta a outros países que queiram acolher a iniciativa. O Open Day 
oferece às participantes uma oportunidade de dar a ver os seus trabalhos e projectos, e assim afirmar junto do público 
interessado (nomeadamente jovens estudantes), a sua identidade profissional.
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PORTUGAL

MoMoWo - A criatividade das mulheres desde o movimento moderno

é o primeiro projecto seleccionado e financiado pela União Europeia, dedicado 
às mulheres arquitectas, urbanistas, paisagistas, engenheiras civis, designers 
industriais ou de interiores. O principal objectivo deste projecto é analisar os 
constrangimentos sociais ainda parcialmente actuais, que cerceiam 
a participação feminina nestas profissões. 
MoMoWo é um projecto de investigação, mas também pretende ser um 
instrumento de comunicação e disseminação cultural. Através das questões 
de género, convida a questionar a função do projectista num sentido amplo, 
e o seu lugar numa sociedade em profundas mudanças.
MoMoWo pretende destacar as realizações destas profissionais, dando a ver 
não só o papel das pioneiras, mas igualmente das actuais representantes, 
assim proporcionando uma ponte entre gerações. Outro objectivo é dar 
a conhecer ao grande público as obras criadas por mulheres que constituem 
uma parte importante e negligenciada do património cultural europeu dos 
últimos cem anos (1918-2018). Através das diferentes actividades 
programadas, o projecto ambiciona construir uma rede transnacional de 
conhecimento e competências, abrindo caminho a novas oportunidades 
culturais e laborais.
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