
EMPODERAR MULHERES 
UN MUNDO COM

DE
EM ENGENHARIA

E TECNOLOGIA

CARREIRAS COMO ENGENHEIRAS E LÍDERES

DA QUALIDADE DE VIDA
E DEMONSTRANDO O VALOR DA

diversidade e inclusão

MISSÃO SWE

VALORES

VISÃO SWE

Nós almejamos o mais alto nível de comportamento ético, 
evidenciado através da honestidade e dignidade nos nossos 
relacionamentos e responsabilidades pessoais e profissionais.

Nós compartilhamos uma 
definição comum de sucesso 
com acesso à informação 
aberto e transparente, 
construindo respeito mútuo 
e confiança na competência 
daqueles com os quais 
lideramos, servimos e 
fazemos parceria.

Nós conduzimos nossas 
atividades de maneira 
profissional, demonstrando e 
exigindo o mais alto padrão para 
práticas de negócios.

Nós proporcionamos uma 
organização que promove 

mentoria e o desenvolvimento de 
networking profissional e pessoal.

Nós abraçamos a diversidade 
em sua mais ampla 

interpretação e temos o 
compromisso de criar um 

ambiente inclusivo para 
todos os nossos membros e 

stakeholders. Nós valorizamos 
as contribuições de uma 

associação diversa, a qual 
proporciona a SWE atingir seu 

máximo potencial.

PARIDADE E EQUIDADE

GÊNERO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CRESCIMENTO E 
EXCELÊNCIA:

COMUNIDADE GLOBAL:

SUPORTE E  
COLABORAÇÃO:

DIVERSIDADE,  
EQUIDADE, INCLUSÃO  
E PERTENCIMENTO:

VALORES 

 A SWE será a autoridade global e um 
recurso para as mulheres que estão 
e aspiram carreiras em engenharia e 
tecnologia para desenvolver talentos, 
definir pessoalmente o sucesso e 
alcançar a excelência ao longo de suas 
jornadas de vida.

A SWE será uma comunidade global e 
inclusiva, empoderando mulheres na 
engenharia e tecnologia em todos os 
locais e estágios da vida.

A SWE vai ampliar o acesso e fortalecer 
a inclusão e a retenção de meninas e 
mulheres na engenharia e tecnologia.

A SWE liderará a diversidade 
interseccional dentro da engenharia e 
tecnologia e modelará um ambiente 
inclusivo e equitativo.

para alcançar o pleno potencial nas

EXPANDIR A IMAGEM
DAS PROFISSÕES DE 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA

como força positiva na melhoria

INTEGRIDADE

CONFIANÇA

EXCELÊNCIA 
PROFISSIONAL AJUDA  

MÚTUA

AMBIENTE 
INCLUSIVO
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