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Módulo 3: Competências empreendedoras para mulheres com deficiência 
 
Introdução 
 

Contextualizando o empreendedorismo feminino e as mulheres com deficiência 

 

Definição de mulheres com deficiência 

 

 

 

 

 

 

 

Definição de empreendedorismo feminino  

Mulheres empresárias podem ser definidas como mulheres ou um grupo de mulheres que 
inicia, organiza e dirige uma empresa. Em suma, mulheres empresárias são aquelas mulheres 
que pensam numa empresa, a iniciam, organizam e combinam fatores de produção, operam 
a empresa, assumem riscos e lidam com a incerteza económica envolvida na sua gestão. 

De acordo com o Governo da Índia, “Uma empresa de mulheres é uma propriedade 
controlada por mulheres com interesse financeiro mínimo de 51% do capital e dando pelo 
menos 51% de emprego gerado para mulheres”. 

De acordo com J. Schumpeter, “Mulheres que inovam, iniciam ou adotam negócios 
ativamente são chamadas de empresárias”. 

Em todo o mundo, mais de 1/3 dos empreendimentos empresariais são dirigidos por 
mulheres. Devido ao progresso económico, melhor acesso à educação, urbanização, 
disseminação da cultura liberal e democrática e reconhecimento pela sociedade, tem havido 
um surto de empreendedorismo feminino na Índia. Incentivos e iniciativas especiais foram 
criadas na Índia para impulsionar o crescimento de mulheres empresárias. Esquemas como o 
Startup India e o Standup também fazem um caso especial para promover o impulso 
empreendedor entre as mulheres. 

 

As mulheres com deficiência constituem 16% da população total de mulheres na 
Europa, o que significa que na UE existem cerca de 40 milhões de mulheres e 
raparigas com deficiência. As mulheres com deficiência enfrentam discriminação 
interseccional em todas as áreas da vida, incluindo desvantagens 
socioeconómicas, isolamento social, violência contra as mulheres, esterilização e 
aborto forçados, falta de acesso a serviços comunitários, moradia de baixa 
qualidade, institucionalização, cuidados de saúde inadequados e negação da 
oportunidade de contribuir e se envolver ativamente na sociedade. 

Fonte: Comité Económico e Social Europeu 
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Gradualmente, mas de forma constante, em todo o mundo, as mulheres empresárias surgiram 
como empreendedoras de sucesso, ganhando muitos prémios para si mesmas. Por ex. Oprah 
Winfrey, uma empreendedora, apresentadora de televisão e executiva dos mídia americanos, 
recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade em 2013 por seu excelente trabalho na área de 
entretenimento e impacto social. 

 

 

Por que as mulheres se tornam empresárias? 

 

1. Para se tornarem economicamente independentes 

2. Para estabelecerem a sua própria empresa 

3. Para estabelecerem a sua identidade na sociedade 

4. Para alcançarem excelência nos seus esforços 

5. Para construirem confiança para si mesmas 

6. Para desenvolverem a capacidade de assumir riscos 

7. Para reivindicarem igualdade de status na sociedade 

8. Para garantirem maior liberdade e mobilidade 

 

Os benefícios do empreendedorismo para pessoas com deficiência 

As pessoas podem ser atraídas para o trabalho autónomo por uma série de razões. Enquanto 
alguns ingressam no trabalho autónomo por necessidade, muitos buscam aproveitar uma 
oportunidade, ganhar independência e autonomia, melhorar o seu equilíbrio entre vida 
profissional e familiar, aumentar a sua satisfação com as atividades de trabalho e tentar 
aumentar sua renda e outros benefícios materiais. Embora esses motivos também possam ter 
uma influência significativa para empreendedoras com deficiência, elas provavelmente 
também são motivadas por diferentes fatores. Um dos maiores benefícios é que o trabalho 
autónomo proporciona a entrada no mercado de trabalho, visto que a discriminação por parte 
do empregador é frequentemente relatada. A discriminação do empregador costuma ser 
maior para as deficiências ou limitações que estão sujeitas a maior prejuízo por parte dos 
empregadores, como pessoas com deficiências físicas e mentais. Para essas pessoas, o 
trabalho autónomo pode oferecer a única oportunidade de participação ativa no mercado de 
trabalho e, com ela, a melhoria da renda e do padrão de vida. 
 
Outra vantagem importante do trabalho autónomo para pessoas com deficiência é que ele 
proporciona um melhor ajuste entre a situação de deficiência e a vida profissional, por meio 
de uma maior flexibilidade no ritmo de trabalho, nas horas trabalhadas e no local de trabalho. 
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Assim, o trabalho autónomo pode proporcionar uma sensação de autonomia, porque o 
empreendedorismo pode proporcionar a uma pessoa a oportunidade de assumir o controle 
de sua deficiência e de participar do mercado de trabalho e de ser social e economicamente 
ativa na medida do possível para sua situação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência ao iniciar um negócio 
 
Além de enfrentar os desafios gerais para a abertura de empresas que todos os 
empreendedores enfrentam, os empreendedores com deficiência provavelmente 
enfrentarão barreiras específicas para entrar e manter atividades de empreendedorismo. 
Algumas dessas barreiras, sem dúvida, são restrições socioestruturais profundamente 
enraizadas que impõem limites severos às chances de vida de certos grupos de pessoas com 
deficiência. 
Essas barreiras incluem:  
 
• Falta de confiança e aspirações limitadas - pessoas com deficiência podem ter dificuldade 
em identificar uma oportunidade de negócio, desenvolver essa ideia de negócio e se engajar 
com a infraestrutura de suporte disponível de forma significativa, o que contribui para os 
baixos níveis de confiança relacionados ao início de negócios. Isso é ainda agravado pelo papel 

Empreendedora inspiradora: Veronica Hedenmark, Suécia  
 
Veronica Hedenmark é uma empresária de Gotemburgo, Suécia. Fundou três empresas, VH Assistants, VH 
Action e VH Kids, todas especializadas na prestação de assistência pessoal a crianças, jovens e adultos com 
deficiência. Veronica nasceu com Osteogenesis Imperfecta, que é uma doença óssea congênita 
caracterizada por ossos quebradiços. Quando completou 9 anos, ela já havia sofrido 152 fraturas ósseas. 
Apesar de sua condição, Verônica teve uma educação muito social e gostava de frequentar a escola pública. 
No entanto, ao se formar no ensino médio, Veronica viu todos os seus amigos se mudarem para frequentar 
a universidade ou trabalhar em países estrangeiros. Ela foi deixada para trás, sem saber como dar o 
próximo passo em sua vida. 
 
Veronica ficou confusa e se sentiu insultada quando o Gabinete do Seguro Social lhe ofereceu uma pensão 
de reforma antecipada, alegando que ela nunca poderia trabalhar. Em vez de aceitar, ela se tornou mais 
determinada a permanecer uma participante ativa na sociedade. O seu namorado a ajudou a entender a 
diferença entre ter uma deficiência e ser deficiente, e isso mudou sua perspectiva e perspectiva de vida. 
O resultado imediato foi o desejo de abrir e construir uma empresa. Em 1996, ela fundou VH Assistants 
para ajudar e inspirar outras pessoas com deficiência. Com o sucesso desta empresa, ela posteriormente 
fundou a VH Action e a VH Kids para expandir a escala e o escopo de seu trabalho. Hoje, as empresas têm 
mais de 600 funcionários em toda a Suécia. 
 
Além de administrar negócios de sucesso, Veronica é uma defensora bem-sucedida das pessoas com 
deficiência e é uma palestrante pesquisadora. Em 2008, ela foi nomeada embaixatriz do Ministro de 
Negócios da Suécia e foi finalista do Prémio Göranpriset. Ela ganhou a Rosa dos Ventos em 2009, o prémio 
do Rei para jovens líderes e foi nomeada pela revista Business World como um dos 100 líderes mais 
poderosos com menos de 40 anos. 
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não solidário da família e amigos, que muitas vezes desestimulam o início de atividades. Este 
desafio é especialmente relevante para aqueles com problemas de saúde mental.  
 
• A armadilha dos benefícios - as pesquisas indicam que muitas vezes existe o medo de perder 
a segurança do salário regular dos benefícios quando surge outro salário. A consciência da 
elegibilidade para benefícios é incompleta entre a população de pessoas com deficiência e 
contribui para a percepção do trabalho autónomo como "arriscado".  
 
• Falta de conhecimentos e competências empresariais relevantes - as pessoas com 
deficiência geralmente carecem de gestão empresarial especializada, competências e 
conhecimentos jurídicos e financeiros devido à limitada educação relevante e experiência 
profissional. 
 
 • Acesso ao capital inicial - pessoas com deficiência muitas vezes enfrentam dificuldades para 
financiar novas empresas devido a recursos financeiros pessoais limitados (poupança, casa 
própria), que, por sua vez, são em parte devido à baixa educação e à concentração de 
funcionários com deficiência em ocupações de baixa remuneração; má classificação de crédito 
após recebimento de benefícios de longo prazo; desinteresse/discriminação por parte dos 
bancos; falta de informação acessível sobre fontes de subvenções e empréstimos).  
 
• Discriminação do consumidor - o trabalho autónomo pode ser desencorajado pela 
discriminação do cliente, reduzindo a demanda por bens e serviços produzidos, bem como as 
recompensas do trabalho autónomo. 
 
 • Aumento dos custos de mão de obra - alguns empresários com deficiência precisam 
contratar assistentes para ajudá-los a realizar tarefas que muitas pessoas sem deficiência 
podem fazer por conta própria (por exemplo, mover mercadorias, inserir dados em software 
de computador), o que aumenta seus custos de mão de obra e os coloca em desvantagem 
competitiva.  
 
• Falta de serviços de suporte de negócios apropriados - esta barreira tem várias dimensões 
devido à natureza individual das deficiências. Em primeiro lugar, os consultores de negócios 
muitas vezes relutam em recomendar o trabalho autônomo como opção de carreira para 
pessoas com deficiência e, às vezes, tentam ativamente dissuadi-las. Essas opiniões podem 
ser uma consequência de entendimentos inadequados ou estereotipados dos conselheiros 
sobre as restrições de atividades decorrentes de condições específicas e/ou percepções 
errôneas das capacidades dos destinatários de suporte, bem como uma consideração genuína 
pelos riscos que as pessoas com deficiência enfrentam ao iniciar e administrar empresas.  
 
Em segundo lugar, e o mais importante, a formação nem sempre é feita sob medida para as 
necessidades individuais e, portanto, tem valor limitado para os destinatários específicos do 
programa. Para alguns, pode ser necessário fornecer suporte por um longo período de tempo 
para destinatários com condições recorrentes ou setresses específicos. Há uma percepção 
entre alguns locais de apoio que os financiadores enfrentam pressões para avançar 
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rapidamente para o próximo caso, em vez de fornecer suporte de longo prazo para os 
beneficiários (uma 'cultura da caixa de seleção'). 

 

Terceiro, os serviços de suporte podem não estar disponíveis em formatos específicos (por 
exemplo, Braille), o que torna o serviço de suporte inacessível para certos segmentos da 
população de pessoas com deficiência. Isso provavelmente também afetará o nível de 
conscientização dos suportes disponíveis. 

 

Quarto, as instalações onde o suporte é fornecido podem não ser acessíveis para indivíduos 
com condições e deficiências que afetam sua mobilidade. Além disso, essa barreira pode ser 
aumentada por desafios relacionados ao transporte de e para centros de apoio para aqueles 
com desafios de mobilidade. 

 

Quinto, os programas de apoio podem usar uma linguagem que incomoda as pessoas com 
deficiência. Por exemplo, os empreendedores com deficiência muitas vezes têm aspirações de 
crescimento mais baixas e podem não se identificar com termos como "empreendedor" 
porque não se consideram explorando essa oportunidade ou sendo inovadores. 

 

Em sexto lugar, a diversidade de deficiências significa que alguns empresários com deficiência 
podem não se ver como "deficientes" e preferir ser apoiados por serviços convencionais, em 
vez de serviços específicos para deficiência. 

 

Há evidências de que grupos específicos de pessoas com deficiência enfrentam múltiplas 
fontes de desvantagem nos mercados de trabalho europeus. A deficiência tem maior 
probabilidade de afetar subgrupos vulneráveis da sociedade, por exemplo, os idosos e os 
pobres e as pessoas com deficiência podem enfrentar várias formas de exclusão social e fontes 
de desvantagem no mercado de trabalho. Mulheres, idosos, minorias étnicas e migrantes com 
deficiência provavelmente enfrentarão maiores níveis de desvantagem no mercado de 
trabalho. Barreiras relacionadas à deficiência para o empreendedorismo podem, portanto, ser 
compostas por barreiras de gênero, etnia e idade, bem como contextos socioeconómicos 
carentes. 

 

 

 

 Empreendedora inspiradora: Yiota Michaelidou, Chipre 
  
Yiota Michaelidou é empresária em Limassol, Chipre. Ela opera uma oficina de panificação e pastelaria 
chamada Paradosiakes Dimiourgies, que produz produtos tradicionais de pastelaria cipriota. Yiota 
começou sua carreira como educadora de jardim de infância, mas frequentava aulas noturnas de 
padaria e pastelaria por hobbie. Logo depois de iniciar a sua carreira, ela teve a oportunidade de dedicar 
mais tempo à panificação enquanto estava em casa criando os seus dois filhos. Foi nessa época que 
Yiota começou a apresentar sintomas da doença de Stargardt  uma forma de retinopatia macular  uma 
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Em resumo - Diretrizes práticas 

Porque as mulheres com deficiência enfrentam dificuldades como ter investimento 
insuficiente, educação insuficiente, especialmente em termos de informações sobre 
empreendedorismo, a crença dos homens sobre o insucesso das mulheres devido à sua falta 
de educação e experiência, falta de modelos sobre o empreendedorismo feminino, falta de 
informações sobre procedimentos de empreendedorismo, estrutura patriarcal na família, 
papéis tradicionais de gênero, conflito de papéis, responsabilidades de filhos e trabalhos 
domésticos, ideias negativas de clientes para mulheres empreendedoras com deficiência, falta 
de apoio de um consultor de carreira, elas não podem ter sucesso no empreendedorismo. No 
entanto, sabemos que, como administrar uma empresa de sucesso proporciona sentimentos 
de sucesso, independência, respeitabilidade e desenvolvimento pessoal, o envolvimento em 
atividades empreendedoras impacta positivamente as mulheres com deficiência social, 
psicológica e fisicamente. 

As competências empreendedoras dos indivíduos são influenciadas por fatores internos e 
externos. Tanto os traços de personalidade quanto as condições sociais são muito importantes 
para o desenvolvimento dessas competências. Podemos primeiro examinar os traços de 
personalidade necessários daqueles que possuem boas competências empreendedoras. 
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1) Devem ter sonhos e trabalhar para torná-los realidade. 

2) Devem ser capazes de ter ideias originais e ser capazes de pensar fora da caixa. 

3) Devem ser capazes de criar novas maneiras de satisfazer os clientes por meio de ideias 
inovadoras. 

4) Devem ter coragem de dar o primeiro passo. 

5) Devem estar determinados a resolver problemas em todas as fases do processo 
empreendedor. 

6) Devem ser otimistas e estar atentos às oportunidades. Isso inclui ser capaz de apontar 
quaisquer vantagens possíveis em qualquer situação. 

7) Devem ser autoconfiantes, acreditar em sua própria capacidade de atingir seus objetivos e 
não ter medo da responsabilidade. No entanto, a autoconfiança extrema pode causar 
problemas quando se trata de aceitar críticas ou estar aberto a ideias melhores. 

8) É importante que as mulheres não caiam no autoderrotismo. As mulheres muitas vezes 
sentem que há um "glass ceiling" que eles não podem romper em termos de progressão na 
carreira - e este é realmente o caso - e isso geralmente funciona em conjunto com a "impostor 
syndrome" para fazer com que as mulheres atribuam seu sucesso ao acaso, ao invés de seus 
próprios esforços. Além disso, as mulheres não devem sentir que as responsabilidades 
domésticas pertencem apenas a elas ou se sentir culpadas quando são incapazes de 
administrar essas responsabilidades inteiramente por conta própria. 

9) Eles devem ter um locus de controle interno forte. Locus de controle refere-se a como as 
pessoas conceituam o controle sobre as suas vidas. Aqueles que têm um forte locus de 
controle externo acreditam mais que os fatores externos determinam o que acontece em suas 
vidas, enquanto aqueles com um forte locus de controle interno sentem que seu futuro é 
determinado em grande parte pelas escolhas que eles próprios fazem. Como resultado de seu 
forte locus de controle interno, os empreendedores de sucesso também tendem a ser mais 
proativos, inovadores e ávidos por assumir novas responsabilidades. 

10) Devem ser capazes de lidar com a incerteza do sucesso. Em outras palavras, devem estar 
dispostos a assumir responsabilidades mesmo em circunstâncias incertas. 

11) Não devem ser avessos a correr riscos. Todas as atividades empreendedoras requerem 
alguma forma de assumir riscos, sejam sociais, psicológicos, relativos à saúde ou à carreira. 
No entanto, os empreendedores de sucesso também pesquisam, pesam vantagens e 
desvantagens e planeiam cada etapa do processo antes de decidir assumir um risco, a fim de 
evitar tomar decisões desinformadas e irracionais. 

12) Devem ser resistentes ao setresse e ser capazes de controlá-lo quando necessário. Caso 
contrário, os aspectos mais desagradáveis do empreendedorismo podem resultar em 
ansiedade, fadiga, exaustão mental e assim por diante. 
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13) Devem ser capazes de desenvolver e implementar planos de curto e longo prazo. 

14) Devem administrar o seu tempo de maneira adequada e fazer análises de custo-benefício. 

15) Devem ter boas competências de comunicação e ser confiáveis e pessoais, pois precisam 
ser capazes de persuadir e motivar os outros. 

             Também podem examinar os fatores sociais necessários e outros fatores externos que 
afetam positivamente o sucesso dos empreendedores. Por outras palavras, as infra-estruturas 
económicas e tecnológicas, a cultura, a educação, o ambiente familiar e social e as estruturas 
jurídicas, políticas e administrativas são factores determinantes muito importantes no que diz 
respeito ao empreendedorismo. 

1) Uma estrutura económica estável e um ambiente de negócios competitivo apoiam o 
empreendedorismo. 

2) A infraestrutura tecnológica é importante para a inovação e sua aplicação no 
desenvolvimento de produtos comerciais. Além disso, devido ao papel das atividades de 
pesquisa e desenvolvimento no avanço da tecnologia, deve ser apoiada e promovida. 

3) Tendências de como assumir riscos e inovar, que são necessárias para um 
empreendedorismo bem-sucedido, não são vistas como aceitáveis ou apoiadas em todas as 
culturas.  

4) O sistema educacional é muito importante para se ser empreendedor. Em vez de 
simplesmente promover a aprendizagem mecânica, o sistema educacional deve ajudar os 
formandos a desenvolver as competências necessárias, bem como sua criatividade e talentos 
individuais. 

5) A vida familiar e o ambiente social afetam o empreendedorismo. Em outras palavras, 
atitudes, comportamentos, valores e expectativas aprendidos em casa e na sociedade em 
geral afetam o espírito empreendedor de um indivíduo. Portanto, é importante que as 
crianças não sejam simplesmente forçadas a obedecer a regras arbitrárias em todas as facetas 
de suas vidas e que tanto a família quanto a sociedade forneçam espaço para que elas se 
expressem livremente. 

6) Outro preconceito mental mais comum em relação às mulheres é que elas apresentam 
comportamento dependente, emocional e subjetivo ao invés de assumirem riscos, serem 
ambiciosas e adequadas e capazes de liderar. Esta ideia deve ser mudada. 

7) As oportunidades existentes em relação ao empreendedorismo, como cursos, 
oportunidades de formação e assim por diante, devem ser mais bem divulgadas. 

8) A agência de empregos deve criar um site com a finalidade de conectar pessoas com 
deficiência ao campo do empreendedorismo. 

9) Os cursos de empreendedorismo devem ser organizados e disponibilizados online para que 
sejam mais facilmente acessíveis às pessoas com deficiência. 
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10) Os conselheiros de carreira que trabalham com mulheres com deficiência devem receber 
Formação e educação no campo do empreendedorismo. 

11) Estruturas jurídicas, políticas e administrativas de apoio sobre o empreendedorismo 
facilitam novos empreendimentos e inovações. Por exemplo, o Ministério da Família, Trabalho 
e Serviços Sociais apoia a Agência de Emprego da Turquia no seu Projeto de Subvenção para 
Pessoas com Deficiência, que ajuda pessoas com deficiência a criar seus próprios negócios. A 
Agência de Emprego turca concede bolsas de 50.000 TRL na Turquia a candidatos aprovados, 
desde que sejam atendidas certas condições, incluindo a posse de um certificado de 
empreendedorismo, bem como um certificado de mestrado na profissão que exercem. 

12) O valor do subsídio deve ser aumentado de acordo com a inflação todos os anos porque 
algumas mulheres acham que o subsídio não é suficiente para o empreendedorismo. 

13) O subsídio deve ser concedido a mulheres com deficiência, porque elas também têm 
outras necessidades. Por exemplo, a Organização para o Desenvolvimento da Pequena e 
Média Indústria na Turquia concede mais doações a pessoas com deficiência para 
empreendedorismo comparativamente a pessoas saudáveis.  

14) O sistema de microfinanças deve ser desenvolvido porque as mulheres com deficiência 
não poderiam ter nenhum investimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO R EADY WO M EN – 

M ód u l o 4 : “ SO FT SK I L L S” P A R A  
M U L H E R E S  C O M  D E F I C I Ê N C I A  N O  
M E R C A D O  D E  T R A B A L H O  

 
 
 
O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação 
[comunicação] reflete apenas as opiniões do autor, sendo que a Comissão Europeia não 
pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela 
contidas. 
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Módulo 3: Competências empreendedoras para mulheres com deficiência 
 

Currículo de Formação:  

1. Objetivo da formação 

Porque as mulheres com deficiência têm alguns problemas, como investimento insuficiente, 
experiência insuficiente, educação insuficiente, especialmente em termos de informações sobre 
empreendedorismo, crença dos homens sobre o fracasso das mulheres devido à sua falta de educação 
e experiência, falta de modelos sobre o empreendedorismo feminino, falta de empreendedorismo 
informações sobre procedimentos, estrutura patriarcal na família, papéis tradicionais de gênero, 
responsabilidades de filhos e trabalhos domésticos, ideias negativas de clientes para mulheres 
empreendedoras com deficiência, falta de apoio de um consultor de carreira, elas não conseguem ter 
sucesso no empreendedorismo. No entanto, sabemos que, administrar uma empresa de sucesso 
proporciona sentimentos de sucesso, independência, respeitabilidade e desenvolvimento pessoal, o 
envolvimento em atividades empreendedoras tem impactos positivos sociais e psicológicos sobre as 
mulheres com deficiências. 

 Face a esta informação, esta formação visa desenvolver e atualizar as 'Competências 
Empreendedoras' necessárias à criação de um novo emprego,  e área social.  

  

2. Palavras-chave e frases 

✰ Mulheres com deficiência inseridas no mercado de trabalho; 
✰ Mulheres capacitadas para abrir um negócio; 
✰ Novas competências; 
✰ Competências empreendedoras. 

 

3. Objetivos 

✰ Proporcionar às mulheres com deficiência a coragem de serem empreendedoras. 
✰ Oferecer às mulheres com deficiência informações sobre empreendedorismo (processos 

burocráticos, apoios governamentais, apoios financeiros, cursos, etc.) 
✰ Proporcionar conhecimentos às mulheres com deficiência para começarem a trabalhar, 

ganharem salário e frequentarem a vida social. 
✰ Proporcionar às mulheres com deficiência a independência e a autoconfiança 

 
 

4. Resultados de aprendizagem 

✰ 15 mulheres com deficiência tiveram informações abrangentes e adequiriram oportunidades 
sobre empreendedorismo. 
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✰ 15 mulheres com deficiência ganharam coragem para ser empreendedoras. 
 

✰ 15 mulheres com deficiência ficaram ativas na vida pessoal e profissional. 
 

✰ 15 mulheres com deficiência ganharam salário, tornaram-se independentes financeiramente 
e ganharam autoconfiança. 
 

✰ 15 mulheres com deficiência frequentavam a vida social para que houvesse inclusão social. 
 
 

5. Conteúdos do curso 

3.1. Reconhecer e gerir as 'habilidades empreendedoras'  

Tópicos principais: Conceito de empreendedorismo, tipos de empreendedorismo (técnico, original, 
interno, ambientalista, social, digital, comercial e assim por diante). O empreendedorismo social e 
digital é mais adequado para mulheres com deficiência. 

 

3.2. Fatores que afetam o empreendedorismo 

Tópicos principais: Motivar o indivíduo (ser capaz de pensar fora da caixa, ter coragem de dar o 
primeiro passo e não ser avesso a correr riscos, não ter medo da responsabilidade, ser otimista e estar 
atento às oportunidades, ter autoconfiança, acreditar na própria capacidade de atingir seus objetivos, 
não cair no autoderrotismo (teto de vidro e síndrome do impostor), ter um forte locus interno de 
controle que se refere a como as pessoas conceituam o controle sobre as suas vidas, serem capazes 
de lidar com a incerteza com sucesso, serem resistentes ao setresse, terem boas competências de 
comunicação e serem confiáveis, bem como apresentáveis, porque precisam de ser capazes de 
persuadir e motivar os outros, gerir o seu tempo adequadamente devido às expectativas com 
atividades domésticas e assim por diante) e fatores sociais e outros fatores externos (Em vez de 
simplesmente promover a aprendizagem mecânica, o sistema educacional deve ajudar os formandos 
a desenvolver as competências necessárias, bem como sua criatividade e talentos individuais; a família 
e a sociedade e fornecer espaço para que se expressem livremente; os cursos de empreendedorismo 
devem ser organizados e disponibilizados online; os consultores de carreira que trabalham com 
mulheres com deficiência devem receber formação e educação no domínio do empreendedorismo; 
estruturas jurídicas, políticas e administrativas de apoio sobre o empreendedorismo facilitam os novos 
empreendimentos e inovações; procedimentos burocráticos devem ser reduzidos; as pessoas com 
deficiência devem ser apoiadas não apenas financeiramente, mas também devem receber apoio de 
mentores, advogados e consultores para os ajudar com quaisquer problemas que possam surgir 
durante o processo; o montante da concessão deve ser aumentado de acordo com a inflação a cada 
ano; o sistema de microfinanças deve ser desenvolvido, deve haver uma estrutura económica estável 
e um ambiente de negócios competitivo e assim por diante) sobre o empreendedorismo.  
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3.3. Condições de empreendedorismo em países relevantes 

Tópicos principais:  Legislação, processo burocrático, apoios governamentais, tributos, apoios 
financeiros, cursos no setor privado e público. Essas condições podem variar em cada país. As pessoas 
obterão informações sobre o processo e perceberão oportunidades de empreendedorismo. 

 

3.4. Como configurar ou avaliar um novo negócio 

Tópicos principais:   Aprender como abrir um novo negócio, avaliar oportunidades e riscos potenciais 
sobre um novo negócio com análise SWOT, realização de pesquisas de mercado, pesquisa de 
negócios crescentes e tendências de vida. 

 

3.5. Mostrar exemplos de empreendedorismo de sucesso (especialmente para mulheres com 

deficiência) 

O empreendedorismo de mulheres bem-sucedidas pode dar coragem às outras mulheres para o 
primeiro passo. Essas pessoas devem ser selecionadas no país em questão. 

 

3.6. Teste para avaliar o progresso registrado  

Primeira Prova em papel (com um total de 30 questões de escolha múltipla), num total de duas 
horas, destinada a verificar os avanços alcançados; Correção de teste ponto a ponto; comparação 
aberta sobre o resultado do curso. 

 

6. Horas de aprendizagem 

O módulo de formação terá a duração total de 6 horas (6 fases, cada parte 60 minutos), é dirigido a 
“Mulheres Capacitadas” para novos empregos. A duração do módulo pode variar e se adaptar ao ritmo 
de aprendizagem das mulheres que frequentam o curso. No entanto, um mínimo de 4 horas de ensino 
é recomendado. 

 

7. Métodos de ensino e aprendizagem 

O curso pode ser ministrado usando dois métodos de ensino. 

1. Formação de grupo interativo 

Os participantes poderão participar ativamente nas aulas por meio de sessões de Formação presencial. 

Brainstorming, discussão, trabalho em equipa, técnica de perguntas e respostas, quebra-gelo etc. 
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2. Educação online 

É possível acompanhar as formações e concluir os módulos da plataforma online para quem não pode 
frequentar os cursos físicos. 

 

8. Métodos de avaliação 

Pesquisa de satisfação com a educação e avaliação da formação pré-pós-teste. 

 

9. Recursos  

Programa Office Package; Projetor multimédia; Computadores pessoais; 30 canetas; 30 lápis; 15 
canetas coloridas; um quadro-negro. 

 

10. Referências  

− Amiri, N. S. and Marimaei, M. R., “Concept of Entrepreneurship and Entrepreneurs Traits and 
Characteristics”, Scholarly Journal of Business Administration, Vol. 2(7) pp.150-155, Novembro 
2012. 

−  Ballı, A., “A Research on Entrepreneurship, Entrepreneurship Types and Entrepreneur 
Typologies”, Conference Paper, 2018. 

−  Marangoz, M., Entrepreneurship, Beta Press, Istambul, 2016. 

−  Ministry of Family, Labor and Social Services, Information Guide for the Disabled People, 2019. 

−  Namal, M. K., “Investigation of Turkish Employment Agency’s Disability Entrepreneurship 
Support Program (Example of TR61 Region)”, Selcuk University Journal of Social Sciences 
Institute,2019; (42): 261-272. 

✰  https://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?bransCode=70&bransBaslikCode=62 

✰  https://www.campusonline.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16 

✰  https://isimizgirisim.com/girisimcilik-cesitleri/ 
 

 

11. ANEXO - PLANOS DE SESSÃO: (ver tabela em anexo)  

 

https://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?bransCode=70&bransBaslikCode=62
https://www.campusonline.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16
https://isimizgirisim.com/girisimcilik-cesitleri/


 

O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas. 
 

Nº projeto: 2018-1-ES01-KA204-050765 

Módulo nº 3/nome: Competências empreendedoras para mulheres com deficiência 

 

Sessão nº 3.1: Conceito de empreendedorismo e tipos de empreendedorismo 

Duração prevista: de 40 min a 1 hora, apropriado para as necessidades femininas 

 

Objetivos Gerais: Proporcionar às mulheres com deficiência a coragem de serem 
empreendedoras. 

 

Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo da 
formação. Deve possuir os meios tecnológicos adequados ao formador: computador 
com conexão à internet, Programa Office Package; Projetor multimedia; Computadores 
pessoais; 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas coloridas; um quadro-negro. 

 

 

3.1. Conceito de empreendedorismo e tipos de empreendedorismo 

 

Resultados de aprendizagem: 

 

15 mulheres com deficiência receberam ampla informação sobre o que é empreendedorismo e tipos 
de empreendedorismo (social, digital e assim por diante). 

 

Métodos/pontos-chave: 

− Interativo/cara-a-cara 

− Online 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

1) Brainstorming, 
2) Discussão, 
3) Trabalho em equipa, 
4) Técnica de perguntas e respostas, 
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5) Quebra-gelo etc. 

 

 

Avaliação: 

 

1) Pesquisa de satisfação com a educação 
2) Avaliação da Formação pré-pós-teste 
 

 

 

 

 

 

Módulo nº 3/nome: Competências empreendedoras para mulheres com deficiência 

 

Sessão nº 3.2: Fatores que afetam o empreendedorismo 

Duração prevista: de 40 min a 1 hora, apropriado para as necessidades femininas 

 

Objetivos Gerais: Proporcionar às mulheres com deficiência a coragem de serem 
empreendedoras. 

 

Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo do 
treinamento. Deve possuir os meios tecnológicos adequados ao professor: computador 
com conexão à internet, Programa Office Package; Projetor multimédia; Computadores 
pessoais; 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas coloridas; um quadro-negro. 

 

 

3.2. Fatores que afetam o empreendedorismo 

 



 

O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas. 
 

Nº projeto: 2018-1-ES01-KA204-050765 

Resultados de aprendizagem: 

 

15 mulheres com deficiência receberam ampla informação sobre fatores internos e externos. 

 

Métodos/pontos-chave: 

− Interativo/cara-a-cara 

− Online  

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

1) Brainstorming, 
2) Discussão, 
3) Trabalho em equipa, 
4) Técnica de perguntas e respostas, 
5) Quebra-gelo etc. 

 

 

Avaliação: 

 

1) Pesquisa de satisfação com a educação 
2) Avaliação da Formação pré-pós-teste 
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Sessão nº 3.3: Fatores que afetam o empreendedorismo 

Duração prevista: de 40 min a 1 hora, apropriado para as necessidades femininas 

 

Objetivos gerais: Oferecer às mulheres com deficiência informações sobre 
empreendedorismo (processo burocrático, apoios governamentais, apoios 
financeiros, cursos, etc.) 

Proporcionar às mulheres com deficiência o início do trabalho, criação de salários e 
participação na vida social. 

 

Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo da 
formação. Deve possuir os meios tecnológicos adequados ao formador: computador 
com conexão à internet, Programa Office Package; Projetor multimédia; 
Computadores pessoais; 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas coloridas; um quadro-negro. 

 

 

3.3. Condições de empreendedorismo em países relevantes 

 

Resultados de aprendizagem: 

 

15 mulheres com deficiência receberam ampla informação sobre Legislação, processo burocrático, 
apoios governamentais, impostos, apoios financeiros, cursos no setor público e privado no país em 
questão. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Interativo/cara-a-cara 

− Online 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 
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1) Brainstorming, 
2) Discussão, 
3) Trabalho em equipa, 
4) Técnica de perguntas e respostas, 
5) Quebra-gelo etc. 

 

 

Avaliação: 

 

1) Pesquisa de satisfação com a educação 
2) Avaliação da Formação pré-pós-teste 
 

 

 

 

 

 

Módulo nº 3/nome: Competências empreendedoras para mulheres com deficiência 

 

Sessão nº 3.4: Como abrir ou avaliar um novo negócio 

Duração prevista: de 40 min a 1 hora, apropriado para as necessidades femininas 

 

Objetivos gerais: Oferecer às mulheres com deficiência informações sobre 
empreendedorismo (processo burocrático, apoios governamentais, apoios 
financeiros, cursos, etc.) 

Proporcionar às mulheres com deficiência o início do trabalho, criação de salários e 
participação na vida social. 

 

Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo da 
formação. Deve possuir os meios tecnológicos adequados ao formador: computador 
com conexão à internet, Programa Office Package; Projetor multimédia; 
Computadores pessoais; 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas coloridas; um quadro-negro. 
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3.4. Como configurar ou avaliar um novo negócio 

 

Resultados de aprendizagem: 

 

15 mulheres com deficiência receberam ampla informação sobre como abrir um novo negócio, avaliar 
oportunidades e potenciais riscos sobre um novo negócio com análise SWOT, realização de pesquisas 
de mercado, pesquisa de negócios crescentes e tendências de vida. 

 

Métodos/pontos-chave: 

− Interativo/cara-a-cara 

− Online  

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

1) Brainstorming, 
2) Discussão, 
3) Trabalho em equipa, 
4) Técnica de perguntas e respostas, 
5) Quebra-gelo etc. 

 

 

Avaliação: 

 

1) Pesquisa de satisfação com a educação 
2) Avaliação da Formação pré-pós-teste 
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Módulo nº 3/nome: Competências empreendedoras para mulheres com deficiência 

 

Sessão nº 3.5: Demonstrando exemplos de empreendedorismo de sucesso 

 

Duração prevista: de 40 min a 1 hora, apropriado para as necessidades femininas 

 

Objetivos gerais: Oferecer às mulheres com deficiência informações sobre 
empreendedorismo (processo burocrático, apoios governamentais, apoios 
financeiros, cursos, etc.) 

Proporcionar às mulheres com deficiência o início do trabalho, criação de salários e 
participação na vida social. 

 

Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo da 
formação. Deve possuir os meios tecnológicos adequados ao formador: computador 
com conexão à internet, Programa Office Package; Projetor multimédia; 
Computadores pessoais; 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas coloridas; um quadro-negro . 

 

 

3.5. Demonstrando exemplos de empreendedorismo de sucesso 

 

Resultados de aprendizagem: 

 

15 mulheres com deficiência receberam informações extensas sobre ex-empreendedores de sucesso, 
especialmente mulheres com deficiência 

 

Métodos/pontos-chave: 

− Interativo/cara-a-cara 
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− Online  

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

1) Brainstorming, 
2) Discussão, 
3) Trabalho em equipa, 
4) Técnica de perguntas e respostas, 
5) Quebra-gelo etc. 

 

 

Avaliação: 

 

1) Pesquisa de satisfação com a educação 
2) Avaliação da Formação pré-pós-teste 
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Sessão nº 3.6: Avaliação do progresso 

 

Duração prevista: de 40 min a 1 hora, apropriado para as necessidades femininas 

 

Objetivos Gerais: Proporcionar às mulheres com deficiência competências para serem 
independentes e ganharem autoconfiança. 
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Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo da 
formação. Deve possuir os meios tecnológicos adequados ao formador: computador 
com conexão à internet, Programa Office Package; Projetor multimédia; 
Computadores pessoais; 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas coloridas; um quadro-negro. 

 

 

3.6. Avaliação do progresso 

 

Resultados de aprendizagem: 

 

15 mulheres com deficiência receberam informações extensas sobre ex-empreendedores de sucesso, 
especialmente mulheres com deficiência  

 

Métodos/pontos-chave: 

− Interativo/cara-a-cara 

− Online  

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

1) Brainstorming, 
2) Discussão, 
3) Trabalho em equipa, 
4) Técnica de perguntas e respostas, 
5) Quebra-gelo etc. 

 

 

Avaliação: 

 

1) Pesquisa de satisfação com a educação 
2) Avaliação da Formação pré-pós-teste 
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