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Evento final do Projeto MUPYME: Emprego e Mulheres no 
século XXI. Da economia doméstica para outros contextos 

económicos  

O projeto MUPYME realizará a sua Conferência Final, no dia 29 de Junho 

de 2017, em Mérida – Espanha, com o objetivo de partilhar o progresso, 

resultados e objetivos do projeto:  

a) Identificação das competências, experiências e conhecimentos 

adquiridos em ambiente doméstico transferíveis para outros contextos;  

b) Promoção das atividades relacionadas com a gestão - uma vez que, neste 

contexto a gestão ocorre sobretudo na tomada de decisões - uma das 

competências mais comuns adquiridas pelas mulheres domésticas. 

Madrid, 16 de junho de 2017  

No dia 29 de junho de 2017, a cidade antiga e grandiosa de Mérida acolherá um evento 

digno de seu nome. Evento no qual se promoverá a reflexão e partilha sobre a temática 

profissionalização do trabalho doméstico e de como as competências geradas, através das 

tarefas diárias, podem ser transferidas para o mundo empresarial. A razão deste evento é 

o projeto MUPYME: Emprego e Mulheres no século 21 na Europa, no qual realizará a sua 

conferência internacional após dois anos de intenso trabalho dedicado às mulheres - que 

muitas vezes desconhecem o seu potencial para se tornarem empresárias.  

O desenvolvimento do projeto MUPYME só foi possível porque 8 organizações 

especializadas em Educação de Adultos, de diferentes 

regiões da Europa, têm trabalhado como defensoras do 

valor das competências adquiridas ao longo da vida, R. 

Sennett designou-o, como sendo "conhecimento tácito" 

e, em alguns casos, negligenciado. O consórcio 

concentrou-se nas competências adquiridas como 

património imaterial, implementando estratégias, 

processos de aprendizagem e métodos de resolução de 

problemas que as mulheres domésticas utilizam 

diariamente. Alguns destes aspetos aproximam-se das competências profissionais de 

gestão. A gestão consiste, entre outros, na tomada de decisões, uma das competências 

mais comuns adquiridas pelas mulheres domésticas.  

As experiências partilhadas por mais de 40 mulheres domésticas e o suporte e motivação 

por mais de 40 mulheres empresárias durante a implementação do projeto transformou o 

projeto MUPYME num projeto único e inovador, no qual foi promovido a participação ativa 

de mais de 100 pessoas na Europa. O projeto representa o esforço na compreensão e 
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análise entre as semelhanças e diferenças entre 

economia doméstica e os diferentes contextos 

económicos.  

A conferência terá lugar no Centro Cultural 

Alcazaba – Mérida e o registo para a 

participação na conferência é gratuito mas 

obrigatório.  

 

O formulário de inscrição encontra-se 

disponível no site do Projeto: www.mupymeproject.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações sobre o projeto: www.mupymeproject.eu  

Contacto Nacional: Joana Carvalho joanacarvalho@kerigma.pt 
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