
SHE4SEA



Objetivos: 

O projeto She 4 Sea foi criado em 2016 com o objetivo de dar visibilidade às mulheres que 
trabalham no setor marítimo, uma vez que estão sub-representadas nesse ambiente. De 
fato, apenas 2% dos trabalhadores marítimos são mulheres. Isso pode ser explicado pela 
falta de atratividade dos negócios, considerados fisicamente difíceis, mas o fato de não 
serem promovidos entre os jovens também contribui para a falta de interesse deles. No 
entanto, o campo é composto por diversos setores, todos ricos em oportunidades: pesca, 
biologia marinha, biotecnologia, indústrias oceânicas criativas ...

Lançamento: https://atlanticcities.eu/es/archives/14665

O She4Sea tem como objetivo tornar mais visível e promover o trabalho e o modo de vida 
do setor marítimo entre jovens, especialmente meninas. Como apenas 2% das pessoas 
que trabalham no setor marítimo são mulheres, é uma oportunidade para incentivar me-
ninas e mulheres a seguir uma carreira profissional azul.

Destacar as mulheres do mar, compartilhar suas histórias e expor os problemas que en-
frentam pode contribuir para a criação de políticas europeias visando reduzir as desi-
gualdades e dar-lhes a oportu-nidade de trabalharem em melhores condições. Os homens 
também são convidados a propor solu-ções e compartilhar suas observações do setor.



Outros objetivos: 
• Oferecer a história de cidadãs europeias autênticas, fortalecendo o vínculo entre o espectador 

e os entrevistados/oradores, dando à política marítima da UE uma voz humana.
• Explicar as oportunidades de carreira e desenvolver o interesse no emprego azul, mudando 

preconceitos.
• Identificar e implementar passarelas entre profissões
• Aumentar a conscientização sobre a conservação do oceano e tornar o mar um tema-chave da 

educação.
• Reunir boas práticas e especialistas/estudos.

Metodologia:
O projeto She4sea não possui financiamento europeu. O Secretariado de Atlantic Cities coordena 
as ações das cidades-membro interessadas e oferece apoio logístico e técnico, além de identificar 
oportunidades de desenvolvimento ou cooperação com outras iniciativas. 

As bases metodológicas são as seguintes:
a) Visibilidade e modelos: imagens positivas
b) Comunicação: mensagens em todos os tipos de mídia
c) Formação: educação como ferramenta de empodera-
mento.
d) Criatividade
e) Comunidade, inclusão e associação.
f) Começar cedo
g) Incentivar pesquisas que forneçam indicadores
h) Ir da política para as pessoas: alcançar a realidade
i) Aprender com outras disciplinas (por exemplo, mul-
heres na tecnologia)
j) Onde estão os homens? Sua contribuição também é im-
portante.

Atividades: 
O projeto promove mulheres trabalhadoras no setor marítimo, entrevistando e perguntando 
sobre seu trabalho, sua vocação, seus projetos. O She4Sea também conta com a divulgação em 
redes sociais, seminários e contatos individuais.  

Entrevistas: 

Mais de 15 mulheres responderam às nossas perguntas e compartilharam suas experiências, 
vinculando o projeto aos problemas de igualdade de gênero ou igualdade salarial que são cada 
vez mais importantes para todos (especialmente para os jovens). As entrevistas incluem vários 
vídeos.

Blog: https://arcatl.blogactiv.eu/tag/she4sea/

Com este projeto, muito mais mulheres podem ser entrevistadas e compartilhar seus conheci-
mentos e experiências. Com o crescimento da economia marítima na UE, o setor ganhará mais 
visibilidade; Este projeto está destinado à expandir-se e a tornar-se uma referência.



Como o projeto visa entrevistar mulheres de diferentes países, o idioma principal é o inglês, 
mas os entrevistados podem responder em seu próprio idioma. O aspecto transnacional não 
deve ser esquecido, pois o objetivo é dar visibilidade às mulheres do mar no Arco Atlântico.

O fato de todas as entrevistas estarem disponíveis no blog (Euractiv) facilita o seu acesso. Além 
disso, o formato é bastante simples, com imagem e um texto curto, mas eficiente, sendo um 
artigo atraente e interessante para todos os cidadãos. Também, esse tipo de campanha é real-
mente fácil de exportar, pois não requer muitos materiais e não possui restrições. As entrevistas 
mostram um ponto de vista real sobre o trabalho marítimo e o testemunho dessas mulheres é 
absolutamente honesto.

Formação: 

A aglomeração de La Rochelle, vice-presidente da rede Atlantic Cities, lançou um pequeno pro-
jeto piloto em 2018 para promover estudos na Maritime High School.

Em 2020, trabalha-se em Brest com a associação La Touline, que lida com treinamento contínuo 
no setor marítimo. O objetivo é desenvolver uma ação não formal na gestão de empresas marí-
timas. 



Seminarios: 
Foram realizados quatro seminários internacionais entre 2017 e 2019: Glasgow (no âmbito do 
Fórum Atlântico Europeu), Santiago de Compostela (no âmbito da primeira conferência inter-
nacional sobre mulheres e pesca), Brest (na convenção da Sea Tech Week ) e Lorient (no Salão 
ITECHMER). Em preparação para 2020, em Brest, uma nova edição do Sea Tech.

Em Rennes, foi feita uma apresentação local com We Ker, a agência local responsável pelo em-
prego dos jovens. A aglomeração de La Rochelle também organizou um seminário local de infor-
mações. 

Lobby: 
As questões e ações do projeto foram compartilhadas com os representantes dos Estados membros 
atlânticos no Grupo de Estratégia do Atlântico e o Comitê de Monitoramento do programa Espa-
ço Atlântico foi informado. Representantes da Comissão Europeia (DG Regio, DG Mare, etc.), o 
Parlamento Europeu ou o Comité das Regiões também são membros desses grupos. 

No nível regional, colabora-se com a região da Bretanha no nível político e técnico.

Em 8 de março de 2019, várias organizações que trabalham com a temática das mulheres e do mar 
emitiram uma carta comum, demonstrando que estão no mesmo barco e trabalhando juntas por 
um futuro azul para as mulheres europeias.

O She4Sea também nutre relações com competições internacionais de esportes náuticos, como os 
Jogos Náuticos do Atlântico.

Análise: 
Em 2019, o projeto She4Sea foi objeto de uma dissertação de mestrado intitulada «Como incluir a 
perspectiva de gênero na atração de talentos: o caso da She4Sea» (em inglês: « How to include the 
gender perspective in the attraction of talent: the She4sea case”), analisando o setor, os desafios e 
a relevância da ação. Ele foi apresentado ante um júri universitário, obtendo uma pontuação de 
19 em 20. 



Conclusões: 
Além do objetivo do desenvolvimento sustentável 5 (igualdade de gênero), o She4Sea contribui 
para o ODS 6, gestão sustentável da água para todos; 12, consumo e produção responsáveis; 13, 
luta contra as mudanças climáticas e 14, vida marinha aquática.
«Perder o medo do mar» significa chegar a um acordo com 2/3 do nosso planeta. O projeto é 
baseado no oceano como fonte de emprego e desenvolvimento; mas também como responsa-
bilidade humana.
Conhecer as implicações do nosso consumo nos oceanos é essencial para modificar e controlar 
nossas atitudes. Da mesma forma, os oceanos são a base dos efeitos das mudanças climáticas e 
é essencial que todos se sintam envolvidos.
Uma participação importante das mulheres na economia marítima, da pesca à pesquisa cientí-
fica, permitirá novas abordagens para a conservação e preservação da vida aquática.
O She4Sea é uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre a economia marinha, 
dando uma melhor imagem da costa e sua importância. É também uma oportunidade de apren-
der sobre a proteção do fundo do mar e da costa e aumentar o conhecimento sobre o oceano.

Como participar
As cidades-membro interessadas devem entrar em contato com o Secretariado de Atlantic Ci-
ties, estipulando seu interesse em participar ou promover as atividades do projeto e/ou sua 
disponibilidade para promover ou executar outras ações que contribuam para seus propósitos. 
Por exemplo: 
- Sugerir perfis para as entrevistas
- Organizar um seminário ou ação de treinamento
- Identificar documentos de pesquisa ou especialistas
- Apresentar-se como parceiro ou líder para um projeto europeu
- Divulgar o blog do projeto
- Propor outras ideias



Fontes: 
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/images/She4Sea_Guirao%20Espineira.pdf
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=libxLrziiCs
https://www.agglo-larochelle.fr/-/she4sea-la-communaute-d-agglomeration-et-la-mixite
https://www.seatosea.fr/fr/actualite/actualites-maritimes/17/28/actu-104864/
https://www.ouest-france.fr/l-europe-pres-de-chez-vous/demandez-vous-plutot-ce-qu-il-se-
passerait-sans-europe-6014412
https://civiclab.bzh/2019/07/07/interview-tamara-espineira-secretaire-generale-de-villes-atlan-
tiques/
https://thefishsite.com/articles/seafood-sector-urged-to-commit-to-gender-equality
https://www.seatechweek.eu/News-750-120-0-0.html
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/images/w1b_sheforsea.pdf


