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Um final bem sucedido para o projeto MUPYME: 300 
participantes de oito países Europeus diferentes, participaram 

na conferência final que se realizou em Mérida.  
 
Em 29 de junho, o seminário internacional do Projeto MUPYME foi 
realizado no Centro Cultural Alcazaba de Mérida. Este evento encerrou 
dois anos de pesquisa e trabalho visando aumentar a conscientização 
das competências das mulheres domésticas e do seu potencial para ser 
implementado na economia empresarial, bem como descobrir qual é a 
melhor forma de aprimorá-los. 

 

Madrid, 13 de julho de 2017  

O projeto MUPYME é formado por 8 organizações de 7 países europeus diferentes: FEUP 

(Espanha), ARIEMA (Espanha), ADAE (Macedónia), DAFNI KEK (Grécia), KERIGMA 

(Portugal), UPF (Itália), CAEA (Chipre) e DVV International (Alemanha).  

Na conferência final do Projeto MUPYME: Emprego e Mulheres no século 21 na Europa, 

apresentamos os resultados e produtos intelectuais desenvolvidos ao longo do projeto 

para os 300 participantes. Dessa forma, mostramos a realidade social das mulheres 

domésticas nos vários países partilhando as melhores práticas ao nível da promoção e 

emprego entre o grupo-alvo e propusemos um conjunto de soluções comuns que poderão 

ser implementadas no referido contexto. Várias organizações e entidades ligadas à 

educação de adultos e à aprendizagem ao longo da vida participaram no evento, para 

além dos participantes que representam as organizações que foram parceiros ao longo do 

projeto MUPYME. O apoio institucional também foi um elemento-chave, uma vez que o 

Projeto foi apoiado pelo chefe da Unidade de Educação de Adultos e da SEPIE, bem como 

por representantes da administração pública regional e local em matéria de educação e 

emprego, o Instituto Espanhol da Mulher (IMIO) e universidades populares de diferentes 

regiões da Espanha. 

O Conselho Municipal de Mérida afirmou que "o MUPYME é um projeto altamente 

interessante que poderia ser implementado em diferentes políticas locais, o que 
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aumentaria o empreendedorismo entre mulheres, mulheres jovens e, portanto, evitaria 

que alguém fosse excluído". Além disso, a autoridade regional sobre educação e emprego 

expressou que "é um projeto bastante peculiar e inovador, já que visa transferir as 

competências que as mulheres adquirem dentro da família para o contexto de negócios", 

afirmando que:" a procura da inclusão de Mulheres, igualdade de gênero é equilibrando 

ter uma família e uma carreira ". 

Durante o evento houve uma seção especial dedicada aos parceiros europeus, para que 

eles pudessem partilhar seus interesses e o papel que desempenharam neste projeto, a 

sua motivação e o conhecimento que adquiriram no processo, bem como seus 

pensamentos sobre os próximos passos desta ação. 

Os objetivos gerais no MUPYME pretendem facilitar a mudança de gerentes domésticos 

para gerentes de PMEs. Isso pode ser conseguido por meio de um plano de formação 

focado nas suas próprias competências que só precisam ser reforçadas do ponto de vista 

comercial. Por conseguinte, a qualificação dos Formadores deverá ser alargada nas 

organizações especializadas em Educação de Adultos, para que possam desenvolver um 

plano de formação personalizado, tendo em conta o grupo-alvo e como o seu potencial 

para participar no mercado de trabalho pode ser reforçado por meio da motivação 

pessoal e enriquecimento das competências. 
 

Parceiros do Projeto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Contacto Nacional: joanacarvalho@kerigma.pt 

                                           nunoaldeia@kerigma.pt  
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