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Destaque

Elas são as

“mompreneurs”
Mamãs empreendedoras. Joana, Sónia, Cristina. Mães, mulheres, profissionais.
Criaram projectos e trabalham a partir de casa, fazem os seus horários, passam mais
tempo com os filhos, são obrigadas a ser criativas. Estas são mães empreendedoras,
em resposta, muitas vezes, aos entraves que surgem nas empresas e à ausência
de boas políticas de conciliação da maternidade com a vida profissional.
“Está a pensar ter filhos?”, perguntaram a Sónia.
“Se dissesse que sim, sabia que iria ser penalizada...”. ANDREIA MAJOR amajor@negocios.pt



ementesparabijutaria,ecojóias,Tupperware,formação...tudo
vale. Hámulheres que optam por criar o seu próprio projec-
toprofissional,a partirdecasa.Aideiasurge,emgeral,quan-
doestãodelicençadematernidadeouduranteoprimeiroano
de vidados filhos. As actividades desenvolvidas podem iraté
onde a imaginação deixar. Apalavra-chave é empreendedo-
rismo. CristinaLeite Pincho, Lídiade Matos, SóniaMarques
e JoanaAbreu são algumas mamãs empreendedoras. Maior
autonomianagestãodotempo,dashorasedotrabalhoeapos-
sibilidade de acompanharemo crescimento dos filhos são os
benefícios apontados.

Em Portugal, a empresa “Ser Mãe” é pioneira na área. O
projecto, criado porCristinaLeite Pincho, publicitaos servi-
çosdestas“mãescorajosasedecididas”quetrabalhamapar-
tirdecasaeparecemarriscarumavidamaissua.Anecessida-
de surge, muitas vezes, porque as empresas aindaestão pou-
co preparadas para prestar o apoio a uma boa qualidade de
vidadas mães e das famílias, argumentamestas mamãs.

Cristina, de 42 anos, cinco filhos, sempre trabalhouapar-
tirde casa. Umaopção. Estamãe, licenciadaemCiências So-
ciais nas áreas de PolíticaSocial e de Psicologia, dáformação
profissional, é consultorade lactação, doulae educadorape-
rinatal. Actualmente estáafazer o mestrado em Ciências da
Educação.JáLídia,de36anos,trabalhavacomoassistentede
administração numaempresaantes de sermãe. Comdois fi-
lhos,decidiucriaroseupróprioprojecto,umaloja“online”de
ecojóias e sementes parabijutaria.

Aotrabalharemapartirdecasa,CristinaeLídiaconseguem
continuar disponíveis para o acompanhamento dos seus fi-
lhos,indicam.“Possomarcaromeudiadeacordocomosho-
rários dos meus filhos e das outras actividades que tenho. O
que ganho dáparaos gastos e acredito que irámelhorarmui-
to. Fazer aquilo em que acredito e daformaque acredito dá-
me umavalorização pessoale profissionalque penso não ser
possívelseralcançadade outraforma”, apontaCristina.

Amãe empreendedoraé estamulher, que desejaserdona
dasuaprópriavida,fazerosseuspróprioshorários,desenvol-
ver uma actividade pela qual tenha gosto e jeito e, acima de
tudo, que deseje passarmais tempo com os filhos, de modo a
conseguiracompanharoseucrescimento.“Sinto-merealiza-
da tanto a nível pessoal como profissional, pois sinto que os
dois lados estão equilibrados. Para os meus filhos também é
muitopositivosentiremqueavidadamãenãodependesóda
vidadeles”, relataLídia.

“Está a pensar em ter filhos?” 
JoanaAbreu, 26 anos e licenciadaemGestão do Lazere Ani-
mação Turística, é outramamã, mais jovem, mas não menos
empreendedora. Organização de eventos, festas temáticas,
criação de projectos de animação turística são algumas das
suas actividades. Joana, comduas meninas, foimãe enquan-
toestudava.Sentiu,naaltura,algumasdificuldades.Estamãe
lamentaascondiçõesespeciaisquesãoconcedidasaostraba-
lhadores estudantes mas não às grávidas que também estu-
dam, apardo desconhecimento e dadesactualização dos re-
gulamentos que vigoramnas faculdades. Joanaoptouporfi-

car em casa com a primeira filha até aos dois anos e meio.
“[Nessaaltura],começámosasduasafazer‘part-time’,euno
trabalho e elanacreche”, conta.

Sónia Marques, com 35 anos e dois filhos, abriu uma loja
deinformáticaetrabalhamaioritariamenteemcasa.Estamãe
sentiu necessidade de criar um negócio próprio para passar
maistempocomosseusfilhosetambémporsesentirdesva-
lorizadaprofissionalmente,enquantotrabalhadoraporcon-
ta de outrem em duas empresas de “marketing”. “Uma mu-
lhertem que trabalharmuito paraservistacomo boaprofis-
sional”,considera.Sóniademitiu-seporsentirquelhetinham
aumentado as responsabilidades sem qualquer ajuste nare-
muneração,oquenãosepassavacomosseuscolegashomens.

“Sim,aindaexisteestadiscriminaçãoemalgumasáreasde
actividade”, comentaJosé Bancaleiro, especialistade recur-
sos humanos da Stanton Chase International em Portugal.
“Aindahápoucomeapercebique,numadadaempresa,asfun-
çõesocupadaspormulherestinhamsaláriosinferioresàsocu-
padas porhomens”, indica.

Sóniarecordaaindaque,apóstersaídodeumadasempre-
sas,foiaváriasentrevistas.Numadelasperguntaram-lhe“se
estava a pensar em ter filhos”. “Achei a pergunta muito pes-
soalparasercolocadanumaentrevistadetrabalhoesabiaque,
se respondesse que sim, iriaserprejudicada”, diz. “Continua
aexistirdiscriminaçãoprincipalmentenaalturadaadmissão,
mas também no caso de promoções”, afirma José Bancalei-
ro.“Mashojeamaternidadetemmuitasformasdeprotecção,
queseestendemdaprotecçãodagravidez,passandopelopar-
to e chegando àlicençaparental. Existem muitas outras for-
mas,alémdestas,comoporexemplootrabalhoatempopar-
cial”,diz.Porém,refere,tudodependedotipodeorganização
em que a mulher trabalha. E, para este especialista, mesmo
nasboasempresas,continuaanotar-seumaausênciadasmu-
lheres nos cargos de administração. “Tenho sentido, nos úl-
timosanos,umagrandepreocupaçãoemtornarestasituação
menos desequilibrada, não digo equilibrada...”.

“Foi-me recusado o direito ao trabalho” 
Rute Marques e Paula Canelas sentiram uma “má atitude”
por parte das empresas em que trabalharam. Rute, formada
em Engenharia e Gestão industrial, é mãe de duas meninas.
Foiapósonascimentodaprimeirafilhaequandoalicençade
maternidadeterminouquecomeçaramosobstáculosnaem-
presaondetrabalhava,assegura.Aentidadeterárecusadopa-
garos subsídios de férias e Natal correspondentes aos meses
emque Rute esteve de licença, alegando que esta“não mere-
cia”,umavezquenãotinhaestadoaoserviço.“Justifiqueique
amaternidadeéumdeversocial,quealicençadematernida-
deéconsideradaprestaçãodetrabalhoefectivoe,mesmoas-
sim,nãoassumiramasresponsabilidades”,garante.“Colegas
homens tinham gozado as suas licenças e todos os subsídios
tinham sido pagos. Porque é que o meu não era? Porsermu-
lher?Senti-mediscriminadaeentrámosemdesacordo.Are-
lação com empresa começou a ficar complicada”, conta. “A
certaalturafoi-merecusadoodireitoaotrabalho,ficandocer-
cadedoismesesatrabalhar‘semtrabalho’numasalasozinha.
Fuipressionadaaabandonaromeulocaldetrabalho,edeste
modo, aempresanão teriaque me pagar qualquer indemni-
zação”. Rute acabou por receber a indemnização e passou a
sermãeatempointeiro.Hojeé“feliz”comaopçãoquetomou.
“RepresentoaTupperwareefaçoasminhasvendas.Paraami-
goseconhecidosdesenvolvoaindaumaoutraactividademui-
to doce. E destaformavoucontribuindo paraaeconomiafa-
miliarsemmeafastardasminhasfilhotas,tentandodar-lhes
omelhordemim:omeutempoededicaçãoquaseexclusiva”.

TambémahistóriadePaulatoca,emalgunspontos,ahis-
tóriadeRute.Estamãeestavagrávidadosegundofilhoquan-
do o seu contrato numa IPSS de Sintra não foi renovado. O
mesmo não aconteceu com o contrato das suas três colegas
quenãoestavamgrávidas.Jáantes,aquandodoseuprimeiro
filho,Paulacontaque,quandovoltouaotrabalhoapósalicen-
çadamaternidade,umdosmembrosdadirecçãomanifestou-
se contrao direito de atrabalhadorausufruir das duas horas
deamamentação.Quandoengravidoudosegundofilho,Pau-
lajáestavapreparadaparaanão renovação do contrato.

Aindaquepossaexistirdiscriminação,JoséBancaleirode-
clara: “Cada vez mais as mulheres se afirmam no mundo la-
boralpeloseutalento.Hojenãoháequipastalentosasquenão
incluam mulheres. As boas organizações jáperceberam isso
e,consequentemente,criaramformasespecíficasdeasatraí-
rem. Infelizmente, muitas empresas ainda não perceberam
o que se estáapassar”, conclui. W
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