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

economia doméstica para a economia das PME (Pequenas e 

Médias Empresas) - Projeto MUPYME  

As mulheres com experiência em gestão doméstica, também conhecidas como donas-de-

casa ou domésticas, ao longo do tempo e através da sua experiência, adquiriram 

competências que podem ser transferidas para a gestão de negócios, mas muitas vezes 

desconhecem seu próprio potencial. 

Através da abordagem inovadora, o Projeto MUPYME, analisa a tipologia das 

competências das mulheres domésticas e o seu potencial; sensibiliza para a importância 

do trabalho doméstico e procura fazer a comparação da economia doméstica e da 

economia das Pequenas e Médias Empresas (PME). A pesquisa desenvolvida no âmbito 

do Projeto foi realizada por diferentes países europeus. 

27 de março de 2017, Barcelos. A Kerigma – Inovação e Desenvolvimento Social de Barcelos está 

envolvida neste projeto enquanto parceira, no âmbito do programa Erasmus + Ação chave 2 - 

Cooperação para a Inovação e Boas Práticas.  

Vários estudos comprovam que para o desenvolvimento do trabalho doméstico são necessárias 

competências tais como: gestão; planeamento e monitorização; estabelecimento de prioridades e, 

acima de tudo, fortalecimento das competências no processo de tomada de decisão. Este projeto 

pretende a promoção dessas competências e compará-las com as competências que são 

desenvolvidas no contexto empresarial. 

 

O projeto MUPYME tem uma duração de dois anos e está a ser desenvolvido por um consórcio 

internacional que compreende diferentes organizações de varios países: Espanha, Itália, Alemanha, 

Macedónia, Grécia e Chipre. Estes países têm em conta as suas realidades sociais e partilham as 

melhores práticas de forma a incentivar as mulheres domésticas que pretendam implementar os 

conhecimentos práticos adquiridos através do trabalho doméstico num contexto de PME.  

A metodologia implementada no Projeto foca, essencialmente, na análise das competências das 

mulheres domésticas. O nosso objetivo é desenvolver uma estratégia de formação que seja 

adequada a esse público; consciencializar para o potencial da experiência doméstica extremamente 

útil e fazer a ligação à economia empresarial. Para atingir este objetivo, foi necessário fazer recolha 

de informações dos diferentes atores: mulheres domésticas; mulheres empresárias; formadores que 

se concentram na aprendizagem ao longo da vida e na educação de adultos. Esse intercâmbio de 

experiências foi realizado por meio de entrevistas, workshops e encontros de cooperação. 

A Kerigma encontra-se envolvida no Projeto MUPYME por considerar o projeto inovador e promotor 

do aumento de competências e, por conseguinte, impulsionador da empregabilidade e ao mesmo 

tempo estabelecer uma abordagem moderna na Educação e Formação de Adultos. 
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Parceiros do Projeto: 

 

Para mais informações sobre o projeto: www.mupymeproject.eu  
Contacto Nacional: Joana Carvalho  

joanacarvalho@kerigma.pt  
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