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O Emprego e as mulheres no século 21 na Europa: a partir de 

economia doméstica para a economia das PME - um processo 

de formação feito e dirigido para as Mulheres Domésticas 
 

Especialistas em Educação e Formação de Adultos de sete países diferentes da 

UE reuniram-se para trabalhar num plano de formação especificamente dirigido 

às mulheres domésticas. O objetivo principal foi o desenvolvimento/criação de 

um conjunto de materiais de formação promotores de transferência das 

competências adquiridas no contexto familiar para o contexto empresarial. 

25 de abril de 2017, Madrid. Os programas de formação existentes satisfazem as 

necessidades de várias atividades profissionais e através da Formação Profissional o 

individuo desenvolve conhecimentos, habilidades e competências qualificantes para 

realização de determinadas atividades profissionais. A Formação Profissional é a chave 

para a reorientação educacional, o que permite (re)orientar a carreira profissional e 

aumentar as oportunidades de trabalho.  

Mas, o que aconteceria se nos concentramos num setor profissional que nem sequer é 

reconhecido como tal?  

O projeto MUPYME assumiu o desafio de 

desenvolver um plano de formação que promovesse 

a capacitação das mulheres que gerenciam 

unidades complexas dentro do domicílio, ainda que 

não tenham qualificações académicas prévias.  

Um dos objetivos do plano de formação passou pela 

adaptação das competências adquiridas pelas 

mulheres durante as atividades do quotidiano e pela 

promoção a capacitação social e económica das 

mulheres. 

Após vários de meses de trabalho, o Projeto MUPYME atingiu um dos seus marcos mais 

importantes: o encontro transnacional realizado em 

Madrid entre os dias 3 a 7 de Abril de 2017. Nesse 

evento, especialistas em Educação e Formação de 

Adultos de 7 países diferentes reuniram-se durante 

5 dias, para realizar uma atividade piloto com base 

no plano de formação, principal ferramenta 

desenvolvida neste Projeto.  

Esta atividade centrou-se na necessidade de formar 

futuros formadores que estivessem envolvidos em 

processos de formação com mulheres domésticas. 
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Como o projeto MUPYME é um projeto transnacional que reúne a experiência de 

diferentes organizações inclui diferentes metodologias e técnicas de formação na sua 

estratégia de formação. Os materiais possuem a flexibilidade necessária para permitir que 

os futuros formadores adaptem as suas estratégias de formação a qualquer situação. O 

resultado é um aprimoramento dos aspetos didáticos do projeto e uma grande variedade 

de recursos inovadores. 

Devido às suas características, o projeto MUPYME destina-se às organizações 

especializadas na promoção e capacitação de adultos, como as Universidades Populares 

ou qualquer outro tipo de organização especializada em programas de aprendizagem ao 

longo da vida. 

 

Parceiros do Projeto: 

 

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

Contacto Nacional: Joana Carvalho  

joanacarvalho@kerigma.pt 
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