
 
 
 
 
 

 
2017-1-PT01-KA204-035777    

 

This project is funded with support from the European Commission. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

 

NEWSLETTER #3 
Caros parceiros, colegas e amigos…  
É com muito prazer que vos apresentamos a 3ª newsletter do project “FEMME - Fostering the Exchange of 
practices to Empower Mumpreneurship in Europe”! Aqui pode ficar a saber mais sobre os objectivos 
atingidos e resultados alcançados, notícias e eventos do projecto. Para saber mais, siga-nos de perto em: 

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

Empreendedorismo Materno, a Origem 
 

SABIA QUE? 

A definição de Empreendedorismo Materno, ou Mumpreneurship é relativamente recente tendo 
sido aplicada em 1996 por dois autores dos Estados Unidos. Inicialmente, referia-se a mães que 
trabalhavam em casa. O conceito de ‘Mumpreneur’ que incorpora Maternidade e 
Empreendedorismo é um novo conceito na área da gestão (Katia Richomme-Huet -  
Mumpreneurship: A new concept for an old phenomenon? 2013). Na Europa, este movimento é 
maioritariamente desenvolvido por grupos informais de mulheres que sentem necessidade de se 
juntar em pares para intercâmbio de ideias, para adquirir conhecimentos e expandir os seus 
negócios. O interesse por este fenómeno tem vindo a acentuar-se, quer por parte do sector 
académico, quer público, esperando-se que resulte num impacto nas políticas públicas relativas à 
Maternidade e Emprego. No início foi categorizado como uma nova moda no mercado das 
pequenas empresas mas, com o tempo, tem-se vindo a constatar que esta tendência não passará 
de moda tão cedo.  

No que diz respeito a pessoas com necessidades especiais, na União Europeia, a taxa de emprego 

feminino é de 44% e a taxa de emprego masculino é 51%? 

Nos últimos anos, cerca de 30% das pessoas com necessidades especiais, entre os 15-34 anos não 

estavam inseridos nem no mercado de emprego, nem em actividades de educação e formação? 

Entre os países da UE, as diferenças variam entre os 2 pontos percentuais na Suíça, para mais de 

40 pontos percentuais na Bulgária, Eslováquia e Roménia. Mais de 6 entre 10 pessoas com 

necessidades especiais, na Roménia e Eslováquia e quase ¾ na Bulgária, não estavam inseridas 

nem no mercado de emprego, nem de educação. 

Ainda a nível europeu, 13% das pessoas com necessidades especiais trabalham em part-time e 

34% a tempo inteiro. Sendo que a importância do trabalho a tempo parcial aumenta 

proporcionalmente ao grau de incapacidade, seria necessário juntar políticas de flexibilidade 

laboral com garantias de segurança social que permitissem aos cidadãos condições dignas de vida 

e emprego. (Eurostat 2017) 

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

 
 
 
 

 

Terceira reunião de projecto na HUNGRIA 
 
A 3ª reunião Transnacional do projecto FEMME ocorreu entre 29 e 30 Novembro de 2018, em 

Pécs, na Hungria. Os parceiros discutiram os templates para os FOCUS GROUP que irão decorrer 

em 2019. Os FOCUS GROUP seráo destinados aos formadores e às Mães Empreendedoras do 

projecto onde se pretende aprender e trocar conhecimento sobre necessidades e expectativas 

de ambos os grupos-alvo. No final desta etapa pretende-se construir um Guia para os Educadores 

e para as Mães Empreendedoras, que reflita todo o trabalho desenvolvido.  

Por forma a alargar o seu conhecimento e realizar troca de experiências, os parceiros visitaram 

Retextil onde o trabalho desenvolvido é feito por pessoas com necessidades especiais, usando 

100% de material reciclado para produzir mobília, roupas e acessórios. Outro modelo de trabalho 

visitado foi um Centro Familiar e de Carreirade Pécs “CSAKPONT – Family and Career Centre Pécs”. 

O principal objectivo do Centro é encorajar e ajudar mulheres que desejam (re)entrar no 

mercado de trabalho. O Centro presta serviços de aconselhamento, informação sobre eventos, 

apoio jurídico e formação num ambiente family-friendly. Ao mesmo tempo, os colaboradores do 

Centro são sensibilizados para as questões de conciliação da vida pessoal e profissional. 

 

https://retextil.hu/
http://baranya.munkacsalad.hu/

