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As mulheres no Século 21 na Europa Projeto MUPYME: da 
gestão doméstica para outros contextos. De que forma as 

competências adquiridas pelas mulheres domésticas podem 
ser transferíveis para o mundo empresarial?    

Quando se fala sobre as qualificações profissionais a área da gestão carece de 

especial atenção. Há necessidade de gestores especializados capazes de gerir as 

PME. O Projeto MUPYME argumenta que esse grupo profissional existe, 

contudo, está escondido “atrás das paredes de casa” - unidade complexa. Os 

resultados do Projeto MUPYME serão apresentados já no dia 29 de Junho de 

2017. 

Madrid, 24 de Maio de 2017  

Depois de dois anos de trabalho no projeto, o consórcio 

identificou qual seria o plano de formação que 

permitisse a capacitação das mulheres. Foram 

identificados os conhecimentos ao nível da gestão 

doméstica que fossem transferíveis para o mundo 

empresarial. Na Conferência Final, no dia 29 de junho, 

de 2017, em Mérida – Espanha, serão apresentados os 

resultados do projeto.  

Este projeto possui um carácter inovador, destacamos o potencial de gestão das mulheres - 

muitas vezes ignorado – e a sua capacidade de gestão 

familiar. O processo de decisão, característica 

distintiva e vital da gestão, é realizado com 

facilidade dentro do agregado familiar, uma vez 

que é realizado diariamente. A conquista pessoal e 

o enriquecimento social, resultado das experiências 

são os objetivos do projeto MUPYME. Podemos afirmar 

que as mulheres domésticas têm potencial para se 

tornarem elas próprias gestoras de PME, pese embora o facto de muitas vezes não terem 

consciência disso. 

A natureza inovadora do projeto MUPYME assenta num conjunto de atividades, dinâmicas e fatores 

que favoreceram a conquista do objetivo principal: 

 O projeto MUPYME resulta de um consórcio de organizações especializadas na área 

da educação de adultos e da aprendizagem ao longo da vida, de 7 países europeus. Essas 

organizações partilham as suas experiências e conhecimentos através de um processo de pesquisa 

analítica seguido de workshops específicos e encontros transnacionais. 

 O consórcio do projeto MUPYME promove a integração das mulheres domésticas no 

mercado de trabalho, melhorando o potencial das competências adquiridas através do seu trabalho 

diário. Para tal, foi desenvolvido um plano de formação com o objetivo de ser único, original e 

transferível para qualquer território da UE. 
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 40 mulheres domésticas participaram na pesquisa. 

 40 mulheres empreendedoras partilharam suas experiências e motivações, e 

também destacaram aspetos críticos e ressaltaram as semelhanças entre ambos os contextos. 

 Mais de 100 pessoas em toda a Europa já participaram ativamente neste 

fascinante Projeto. 

Nesta fase final do Projeto MUPYME gostaríamos de aproveitar esta 
oportunidade para convidá-lo para a Conferência Final do projeto, a realizar-
se no dia 29 de junho, de 2017, em Mérida – Espanha. O formulário de 
inscrição encontra-se disponível: 

 https://pt.surveymonkey.com/r/MUPYME2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Contacto Nacional: Joana Carvalho joanacarvalho@kerigma.pt 
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