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Este foi um ano atípico, inesperado e muito desafiador, que testou os nossos limites e pôs à prova as nossas capacidades de 

adaptação a um contexto extremo. No entanto, não podemos considerar que tenha ficado aquém das nossas expectativas, antes 

pelo contrário. A necessidade aguçou o nosso engenho e conseguimos dar a volta ao Covid, com iniciativas diferenciadoras que 

nos permitiram tirar o melhor partido possível da nossa presença digital. 

Tivemos que deixar em banho Maria as nossas coordenações regionais, que tinham como principal propósito a organização 

de iniciativas presenciais nas suas áreas de ação, mas não desanimámos. Lançámos o Team.MAO, um grupo de referenciação 

estruturada para as nossas patrocinadoras que funciona exclusivamente online, e as Task Forces, grupos colaborativos de 

patrocinadoras que trabalham nas mesmas áreas e que cooperam para o bem comum. 

A nossa conferência anual As Vozes do Empreendedorismo Feminino passou no intervalo da chuva e conseguiu ainda ser realizada 

no último fim de semana que permitiu ajuntamentos, antes do início do primeiro confinamento. Pouco depois, lançámos a 

conferência online Reagir, em parceria com a nossa patrocinadora Ana Rosa, a qual surgiu como resposta às contingências 

impostas pelo Covid e reuniu mais de 1000 participantes. 

A nossa revista digital foi temporariamente suspensa, enquanto reestruturamos a nossa equipa editorial, mas a Academia MAO 

está finalmente pronta para ser lançada no início de 2021. O projeto Wellness Corporate teve que se adaptar às contingências do 

momento que atravessámos e a sua implementação sofreu um atraso, mas está prestes a arrancar no início de 2021. 

Participámos no grande evento Personal Organizer Brasil e no Greenfest, ambos realizados online. Estivemos presentes em ambos 

os eventos com stand próprio, dinamizado por equipas de patrocinadoras, e participámos em palestras e workshops. A nossa 

recém formada Task Force da sustentabilidade, sob a orientação das nossas patrocinadoras Sofia Madeira e Margarida George, 

lançou o nosso primeiro prémio de Natal sustentável, o MAO.Maria, que contou com 50 concorrentes. 

Ou seja, foi um ano cheio de concretizações que não tinham sido planeadas mas que surgiram de forma espontânea, em resposta 

à situação que atravessamos. A nossa flexibilidade organizacional facilitou a nossa adaptação e permitiu a rápida implementação 

de iniciativas inovadoras. As nossas patrocinadoras são elementos ativos da nossa equipa de trabalho e lançam ideias, lideram 

projetos e constituem uma mais valia imprescindível que transcende em muito a sua contribuição financeira para a nossa 

sustentabilidade. Acreditamos por isso que estamos no caminho certo.

AVALIAÇÃO DAS MULHERES À OBRA PELOS MEMBROS DO GRUPO DE FACEBOOK

Durante o mês de Janeiro de 2021 foi partilhado um questionário anónimo de avaliação da nossa comunidade pelos membros 

do nosso grupo de Facebook, o qual teve 157 respostas. Estas respostas permitem-nos ter uma ideia sobre o entendimento que 

os membros fazem do nosso desempenho e da utilidade geral da comunidade. 
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58% das respondentes afirmaram consultar o nosso grupo de Facebook diariamente e 27% consultam-no semanalmente. 90% 

das respondentes afirmou que procura informações no nosso grupo, que continua a ser o principal motivo que leva estas mulheres 

a procurar a nossa comunidade. 

Para além do nosso grupo, estas mulheres procuram respostas para as suas necessidades maioritariamente em outros grupos 

de Facebook (71%) e junto da sua rede pessoal de contactos (71%). 57% das respondentes apenas acompanham a nossa 

comunidade no grupo de Facebook, o que deixa bem evidente a nossa grande dependência desta rede social e a fragilidade dos 

nossos canais alternativos de comunicação.
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Quanto à contribuição da nossa comunidade para a criação de sinergias positivas entre as mulheres empreendedoras, podemos 

ver que é quase unanimemente reconhecida, pois apenas 8 respondentes (5%), referiram que não se identificavam com nenhuma 

das afirmações que permitem medir este indicador. Mais uma vez, a informação assume relevância, com 122 respondentes (78%) 

a destacarem a contribuição da comunidade para a troca de informação entre mulheres empreendedoras.

Relativamente à construção de um sentimento de comunidade, apenas 14 respondentes (9%) não demonstraram senti-lo, as 

restantes respondentes manifestaram-no pela sua concordância com as afirmações indicadas no gráfico seguinte.
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Finalmente, a utilidade do grupo é reconhecida pela maioria das respondentes. No geral, os membros consideram que o grupo 

produz efeitos positivos ao nível da satisfação das suas necessidades, conforme se pode verificar pelo gráfico abaixo, o qual 

classificou a intensidade da utilidade do grupo numa escala de 1 (nula) a 5 (intensa).

AVALIAÇÃO DOS PATROCÍNIOS

O questionário anónimo de avaliação dos patrocínios foi preenchido por 57 patrocinadoras de um total de 160, sendo que apenas 

as patrocinadoras que tinham aderido há mais de um mês deveriam responder. Quando à avaliação global do patrocínio, numa 

escala de 1 (muito mau) a 5 (muito bom), verificamos que a maioria das respondentes (59%) atribui uma classificação de 4. 
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No que se refere às contrapartidas utilizadas, constatamos que a maioria das patrocinadoras utiliza essencialmente a divulgação 

no grupo de Facebook das Mulheres à Obra (81%), enquanto a participação nos grupos de networking (Team.MAO e Task Forces) 

ronda os 50% e a divulgação nos restantes canais não ultrapassa os 25%. Mais uma vez, este facto é revelador da nossa excessiva 

dependência do Facebook e da fragilidade da nossa presença nos restantes canais. 

Uma grande percentagem das respondentes (69%) afirmou não utilizar todas as contrapartidas por falta de tempo, sendo este, de 

longe, o principal motivo que impede o pleno usufruto do patrocínio. Apensar de nem todas as contrapartidas serem adequadas 

a todos os negócios e da diversidade da oferta pretender dar às patrocinadoras a liberdade para escolherem o que mais se 

adequa às suas necessidades particulares, verificamos que, no geral, há um subaproveitamento do investimento efetuado.  

A utilidade das contrapartidas utilizadas, numa escala de 1 (inútil) e 5 (muito útil) reúne a maioria das classificações no nível 4, 

como pode ser observado no seguinte gráfico. 

O sentimento de pertença a uma comunidade que acrescenta valor é partilhado pela generalidade das respondentes e manifesta-

se sobretudo na sensação de poderem aprender e partilhar o seu conhecimento (80%), na confiança para criar parcerias (53%) 

e no sentimento de respeito e valorização mútuos (53%). 86% das respondentes consideram que o valor do patrocínio é o 

adequado e 90% afirmaram pretender renovar o patrocínio. 

Os canais definidos para estimular o contacto entre as patrocinadoras e delas connosco merecem uma atenção muito diferenciada. 

É o Grupo de Facebook das patrocinadoras que merece uma maior adesão, com 28% das patrocinadoras a consultarem-no 

diariamente e 28% a efetuarem uma consulta semanal. Apenas 2 patrocinadoras afirmaram nunca utilizar este grupo. 

O Slack continua subaproveitado, já que apenas 14% das patrocinadoras o utilizam diariamente e 23% nunca o utilizam.  
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O grupo de Whatsapp é mais informal, pelo que não é estranho que 29% das respondentes afirmem não o utilizar. Mais uma vez, 

estes dados confirmam a nossa grande dependência da nossa «casa mãe», o Facebook, e refletem a dificuldade em desenvolver 

alternativas.  

CONCLUSÃO

Estes dados apontam de forma clara para uma conclusão: a comunidade Mulheres à Obra continua a crescer e a sedimentar-se, 

tendo revelado uma considerável resiliência perante os desafios e contingências impostas pelo Covid. É uma comunidade que 

acrescenta valor e este facto é reconhecido tanto pelos membros do grupo geral, como pelas patrocinadoras. 

As estatísticas do Facebook também são animadoras. O grupo de Facebook ultrapassa já os 130 000 membros e neste momento 

conta com cerca de 115 000 membros ativos. Nos últimos 3 meses foram partilhadas mais de 7200 publicações, o que representa 

um crescimento de 5% em relação ao trimestre anterior. Foram efetuados perto de 250 000 comentários (-1% do que no trimestre 

anterior) e mais de 285 000 reações (+8% do que no trimestre anterior). 

No entanto, há uma fragilidade que emerge da generalidade dos dados que constam neste relatório: a excessiva dependência do 

Facebook e a fragilidade dos restantes canais e redes sociais das Mulheres à Obra. Por esse motivo, a estratégia de crescimento 

para 2021 terá que passar, necessariamente, por uma forte aposta nestas alternativas. 


