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Enquadramento

Bem-Vindos!
Nesta primeira newsletter, a parceria do projecto FEMME gostaria de partilhar com os leitores, o conceito do projecto, o
seu público alvo, os seus objectivos, actividades e resultados esperados. Será também apresentado um breve resumo da
reunião de arranque do projecto, realizada em Portugal.

Projecto FEMME

O Empreendedorismo Materno é um conceito que, como o nome indica, abrange a Maternidade e o Empreendedorismo,
no sentido em que implica mulheres que, após a maternidade, decidem criar ou desenvolver o seu próprio negácio. Na
Europa, esse movimento é normalmente desenvolvido por grupos informais de mulheres que sentem a necessidade de
se juntar em comunidades, com as suas pares, para troca de ideias, partilha de conhecimentos e para expandir os seus
negócios.

Publico Alvo

- Incubadoras, formadores, educadores de adultos. 
- Mães Empreendedoras

https://www.facebook.com/Femme-project-1850313858320134/


"Objectivos
"

Objectivos:

Formar mentores e formadores de adultos sobre o conceito de Empreendedorismo Materno
Capacitar Mães Empreendedoras
Divulgar o Estado da Arte do Empreendedorismo Materno, nos países participantes no projecto
Promover o Intercâmbio de Boas Práticas sobre iniciativas de Empreendedorismo Materno
Disseminar o Empreendedorismo Materno através do estabelecimento de bases para a criação de uma Rede
Europeia de Mães Empreendedoras
Contribuir para a igualdade económica e social de género"

Módulos de Trabalho

WP1. Gestão e Coordenação

WP2. Estudo e Mapeamento

WP3. Formação Não Formal

WP4. Monitorização, Avaliação e Qualidade

WP5. Disseminação e Exploração de Resultados

Resultados

1. Relatório sobre o Estado da Arte do Empreendedorismo Materno, na Europa.
2. Guia de Boas Praticas em Empreendedorismo Materno
3. Guia para Formadores
4. Guia para Mães Empreendedoras
5. Material de divulgação e comunicação

Parceiros





M1. Reunião Inicial

Local: Évora, Portugal
Data: 7 e 8 de Fevereiro de 2018

Dia 1. A primeira reunião de projecto versou sobre o conhecimento dos parceiros entre si; a apresentação de cada
entidade e a discussão de aspectos de gestão do projecto. Todos os parceiros estiveram presentes nesta sessão. Os
tópicos da sessão e respectivos parceiros responsáveis foram:Gestão e Implementação - AML(Portugal) 
Preparação do módulo2: pesquisa, estudo e mapeamento – SocialLab(Italia) e CCIPécs(Hungria) 
Disseminação e Comunicação – IED (Grécia) 
Agendamento da próxima reunião de trabalho – SocialLab (Italia) 
HP-MOS(Reino Unido) foi o parceiro responsável pela elaboração das minutas da reunião.
Após a reunião, o grupo teve a oportunidade de fazer uma visita guiada por Évora, cidade considerada Patriimónio
Mundial pela UNESCO.
O dia terminou com um jantar de grupo, animado com Fado.
Day 2. No segundo dia, foi realizada uma apresentação do projecto FEMME a stakeholders locais e à imprensa,
convidados pela entidade coordenadora do projecto. A AML convidou também uma Mãe Empreendedora que
acompanha, para dar o seu testemunho.

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. 



Esta publicação reflete as opiniões apenas do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas.
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