
CURRICULUM VITAE - ODETE FILIPE

 IDENTIFICAÇÃO E DADOS PESSOAIS

Nome: Maria Odete Jesus Filipe

Data de Nascimento: 22/04/1950

Naturalidade: Portuguesa

Estado Civil: Casada

 HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

- 9º Ano de Escolaridade

 SITUAÇÃO PROFISSIONAL

- Operária Metalúrgica: Montadora de peças ou máquinas em série na empresa Luís Pedro 
Mendonça, desde 1965 até 1978. 

- Delegada Sindical e membro da Comissão de Trabalhadores desde 1974 a 1978, tendo 
participado na Comissão de Gestão da empresa enquanto esta esteve intervencionada.

- Eleita para a direcção do Sindicato dos Metalúrgicos de Lisboa em 1978 sucessivamente 
reeleita tendo actualmente mandato até 2002.

- Eleita para a União dos Sindicatos de Lisboa em 1980, passando exercer funções a tempo 
permanente nesta estrutura sindical da CGTP-IN até 1985, sendo responsável pelo 
departamento de mulheres.

- Eleita em 1981 para a direcção da Federação dos Sindicatos da Metalurgia e 
metalomecânica, sucessivamente reeleita, sendo actualmente membro da direcção da 
FEQUIMETAL – Federação das Indústrias Metalúrgicas, Metalomecânica, Minas, Química, 
Farmacêutica, Petróleo e Gás, responsável pelo departamento de mulheres.

- Eleita para o Conselho Nacional da CGTP-IN em 1986 e sucessivamente reeleita, 
exercendo funções na área da igualdade de direitos e oportunidades. 

- Membro do Secretariado da Comissão Nacional de Mulheres, desde 1980.
- Membro do Departamento e da Comissão Específica de Formação Sindical da CGTP-IN
- Representante da CGTP-IN na CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e emprego –

desde 1987.
- Coordenadora do Projecto Now – Agentes para a Igualdade (1991 até 1995), desenvolvido 

pela CGTP-IN.
- Coordenadora do Projecto Now-Luna – Igualdade de Oportunidades nos Locais de Trabalho 

(1996 a 2000), desenvolvido em 20 empresas e serviços, o qual abrangeu 34 000 
trabalhadores.

- Coordenadora do projecto “ EQUAL -Agir para a Igualdade”, que teve como objectivo a
igualdade entre Mulheres e Homens nos locais de trabalho e nas escolas, envolvendo 19 
empresas e serviços (20000 trabalhadores) e 28 Escolas (envolvendo 356 professores/as e 
3830 alunos/as) – 2001 a 2009

- Coordenadora do projecto “Revalorizar o Trabalho, Promover a Igualdade”, que teve como 
objectivo desenvolver uma metodologia de análise de funções, sem enviesamento de 
género, centrada no valor do trabalho, que decorreu de 2005 a 2009, envolvendo 
organizações patronais e sindicais e 40 estabelecimentos da restauração.

- Coordenadora da CIMH/CGTP-IN – Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens –
2009-2013



 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- Curso de Formação Pedagógica de Formadores (90 horas) Ministrado no INFORMAIO.
- Aperfeiçoamento Pedagógico de Monitores de Higiene e Segurança no Trabalho (80 horas)

no INFORMAIO.
- Curso de Formação de “Agentes para a Igualdade”, no âmbito do Projecto NOW 1991/1995 

– Sendo a primeira parte formação em sala (119 horas) e a segunda parte desenvolvimento 
de trabalho por grupo. Conhecer a realidade e criação de módulos de formação sobre a 
igualdade de oportunidades.

 ACTIVIDADES COMO FORMADORA

- Certificado como formadora pelo Sistema Nacional de Formação Profissional.
- Participação como formadora em dezenas de acções sobre temática da igualdade de 

direitos e oportunidades.
- Participação como formadora em 4 acções de formação de formadores (as) sobre a temática 

de igualdade, no INOVINTER e em 2 acções de reciclagem de formadores sobre a mesma 
temática.

- Participação como dinamizadora e formadora em dezenas de acções de sensibilização 
sobre a temática da igualdade, para dirigentes e delegados (as) sindicais, a nível nacional.

 PARTICIPAÇÕES DIVERSAS

- Participação em diversos seminários e conferências, destacando-se:
- Seminário sobre acções complementares e de acompanhamento à formação sobre a 

investigação da discriminação retributiva, em Madrid, promovido por FSE, FORCEM, 
CLOO e FOREM.

- Apresentação do projecto NOW LUNA no seminário do FSE, em Viana do Castelo.
- Seminário “Desenvolvimento de Competências, Competitividade e Cidadania”, 

promovido pelo INONFOR.
- Conferência Europeia “Maternidade, Paternidade e Conciliação da Vida Profissional e 

Familiar em Maio 2000 em Évora – promovida pela Presidência do Conselho de Ministro 
e Gabinete da Ministra para a Igualdade no Trabalho e Emprego.

 OUTRAS ACTIVIDADES

- Membro da direcção do MDM – Movimento Democrático de Mulheres desde 1980 até 2000.

- 3 vezes candidata  à Assembleia da República , eleita em 1986, tendo sido deputada durante 
cerca de 1ano.

Lisboa, 12 de Novembro de 2009.


