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Uma plataforma colaborativa de mulheres empreendedoras que acredi-
tam na importância da cooperação, da partilha, da responsabilização, da 
reciprocidade e da confiança
Com pouco mais de um ano de existência, as Mulheres à Obra reúnem já 
mais de 65 mil mulheres empreendedoras no seu grupo de Facebook e 
afirmam-se, de forma inequívoca, como uma referência ao nível do em-
preendedorismo feminino em Portugal. 
Motivadas pelo desejo de unir mulheres diferentes na prossecução de 
objetivos comuns, reúnem desde as trabalhadoras independentes até às 
grandes empresárias, sem deixar de fora mulheres desempregadas e as 
trabalhadoras por conta de outrem que sonham com a concretização dos 
seus próprios projetos de empreendedorismo. 
Cada uma tem igual oportunidade de participação no grupo e é desta di-
versidade que emerge a grande riqueza das Mulheres à Obra, traduzida 
no desenvolvimento de um ambiente saudável de cooperação e confian-
ça interpessoal que facilita a constituição de sinergias e fomenta o res-
peito pela diversidade que carateriza a nossa sociedade. 
No âmbito da concretização dos seus objetivos, as Mulheres à Obra orga-
nizam as conferências “As Vozes do Empreendedorismo Feminino”, que 
visam dar voz às empreendedoras que no nosso país lutam para concreti-
zar os seus próprios negócios.  
A primeira edição da conferência decorreu em março no Leap Center, em 
Lisboa, e a segunda edição decorreu em maio no Centro Empresarial do 
Porto. O sucesso das primeiras edições motivou a continuidade destes 
eventos, que terão edições anuais nas duas cidades.

Conferência as Vozes do Empreendedorismo Feminino 2019
Considerando a grande adesão e dinamismo da primeira conferência, a 
edição de 2019 em Lisboa será um evento de maior dimensão e ambição. 

Irá decorrer em dois dias e incluirá uma feira de empreendedorismo femi-
nino que dará visibilidade à grande qualidade e criatividade que as mulhe-
res empreendedoras têm para oferecer. 

Academia MAO
A “Academia MAO” é outra iniciativa que será lançada em breve pelas Mu-
lheres à Obra. Coordenada pela Teresa Gaudêncio Santos (TGS Marke-
ting), irá apostar na formação certificada de qualidade, especificamente 
concebida para capacitar o universo empreendedor em Portugal. 

Patrocinadoras Mulheres à Obra
As Mulheres à Obra assentam num modelo de negócio inovador. Numa lógica 
bottom-up, que visa dar oportunidade de participação a todas as empreendedo-
ras que desejam contribuir efetivamente para a sustentabilidade do projeto, ofe-
rece um programa de Patrocinadoras acessível a todas. Sem qualquer período 
de fidelização ou obrigação de continuidade, as patrocinadoras transformam-se 
nas investidoras das Mulheres à Obra e adquirem em troca uma série de contra-
partidas extremamente vantajosas para o sucesso dos seus negócios: divulga-
ção, networking, formação, descontos e oportunidades exclusivas.  
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