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2ª Reunião Transnacional em ITÁLIA 
A 2ª reunião do projecto teve lugar nos dias 11 e 12 de Julho de 
2018, em Bitonto, Itália. Foram discutidos o Estado da Arte do 
Empreendedorismo Materno em cada um dos países 
membros do projecto; o conteúdo da pesquisa de Boas 
Práticas; a proposta das linhas orientadoras para a formação a 
e o planeamento das próximas actividades. No 2º dia os 
parceiros contactaram com stakeholders locais que 
apresentaram os seus projectos de desenvolvimento.    

NEWSLETTER #2 
Caros parceiros, Colegas e Amigos…  
Temos o prazer de apresentar a 2ª newsletter do projecto “FEMME - Fostering the Exchange of practices to 
Empower Mumpreneurship”! Nesta newsletter apresentamos os resultados do projecto até à data. Se nos 
quiserem seguir de perto, acompanhem-nos em   

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

ENQUADRAMENTO 
O Empreendedorismo Materno é um conceito que engloba Maternidade e Empreendedorismo, ou 
seja, envolve mulheres que após a maternidade decidem criar o seu próprio negócio. Na Europa, esse 
movimento desenvolve-se sobretudo por grupos informais de mulheres que sentem a necessidade 
de se juntar em grupos informais, para troca de ideias e dúvidas, empoderamento e expansão do 
próprio negócio. 
 

ESTADO DA ARTE 
Dados recentes revelam que as mulheres representam 52% do total da população europeia mas que, 
as mulheres empreendedoras representam somente 1/3 de trabalhadores por conta própria (34.4%), 
e 30% no empreendedorismo em start-ups. As mulheres representam a maioria das empresas geridas 
por 1 pessoa na UE (78%) e encontram-se mais representadas na área da saúde, no sector social, 
serviços e educação. 
Não será coincidência que tanto a nível nacional como europeu, o empreendedorismo feminino é 
considerado como uma fonte de crescimento económico que se encontra sub-aproveitada e que 
deveria ser mais desenvolvida. Para mais detalhes, consulte o nosso website.  
 

RELATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS 
As boas práticas analisadas apontam para as necessidades e desafios que as mulheres enfrentam ao 
iniciar o seu próprio negócio, com enfoque especial nas mães e na conciliação entre família e 
trabalho.  
É possível encontrar pontos comuns ao nível das boas práticas que se podem reduzir nos pontos 
seguintes: Formação; Mentoria e Coaching; Programas de Financiamento; Networking; Awareness 
raising. Para mais detalhes veja o relatório complete no nosso website.  
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