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Ao longo do tempo, a Comunidade WO-
MENWINWIN.COM tornou-se na rede de 
referência para a comunidade de mulheres empreen-
dedoras de língua portuguesa, assim como a fonte de 
inspiração para a constituição e lançamento de novos 
projetos empresariais liderados por mulheres.

Em termos de visão, Maria José Amich acredita que 
“através do apoio ao relacionamento, à colaboração, 
à formação, ao desenvolvimento de competências e à 
partilha de conhecimento é possível encorajar e forta-
lecer o empreendedorismo das mulheres de forma que 
este se torne num contributo positivo para a economia 
e para a sociedade”.

Neste momento, várias tendências no mundo, e tam-
bém em Portugal, apontam para a necessidade deste 
projeto.

Os dados indicam que cerca de um milhar de milhão 
de mulheres vão contribuir para a economia mundial e 
870 milhões entrarão no mercado de trabalho ou irão 
criar o seu próprio negócio até 2020.

Em média, 75% das decisões de compra de bens e 
serviços são realizadas por mulheres, desde produtos 
alimentares 93%, a contas bancárias 89%, despesas 
de saúde 80%, despesas de educação 78%, entre 
outras.

Em média, as mulheres passam 25 horas por mês on-
line e utilizam as redes sociais para fazer networking, 
30% mais do que os homens.

De acordo com a Global Entrepreneurship Monitor 
GEM, só em Portugal,35% das novas empresas em 
2012 foram criadas por mulheres.

Maria José Amich não tem dúvidas de que “estas 
tendências, entre outras, criam a oportunidade de co-
locar as novas tecnologias ao serviço da comunidade 
de empreendedoras, cobrindo áreas chave para a pro-
moção do empreendedorismo feminino: networking, 
divulgação de modelos de referência, capacitação 
e promoção dos negócios fundados e liderados por 
mulheres”.

Relativamente aos objetivos da Comunidade WO-
MENWINWIN.COM, Maria José Amich defen-
de que “estes passam acima de tudo por criar a maior 
rede online de empreendedoras de língua portuguesa 
e apoiar a retenção e desenvolvimento de talentos”. 
Acrescenta ainda que “também contribui para fomen-

Maria José Amich, uma mulher desde sempre muito interessada pela área do empreendedorismo, é fundadora da Comunidade WOMENWINWIN.COM. 

Em entrevista à exklusiva revela que “a grande missão desta passa essencialmente por ser um catalisador para o incentivo, desenvolvimento e fortalecimento do 

empreendedorismo feminino através de uma plataforma e de uma comunidade que apoia, promove e divulga as iniciativas empresariais das mulheres”. 

A primeira comunidade online
de mulheres empreendedoras
de língua portuguesa

WOMENWINWIN.COM - connecting women & business

Trabalho desenvolvido 
pela Comunidade
WOMENWINWIN.COM, 
entre outros
- Estimular o networking e a troca de conhecimen-

to e experiências através de uma comunidade 
online dinâmica e vibrante;

- Desenvolver e incentivar a criação de fóruns 
temáticos;

- Divulgar e celebrar casos de sucesso;
- Criar e implementar um programa de mentoring 

para empreendedoras;
- Criar e divulgar um ciclo de webinars e workshops 

sobre temas específicos e úteis para empreend-
edoras;

- Divulgar notícias pertinentes, relevantes e actuali-
zadas sobre a iniciativa empreendedora feminina

- Criar uma secção no portal womenwinwin.com 
para a divulgação de negócios, projectos e activi-
dades dos membros premium da comunidade;

- Disponibilizar páginas de classificados para os 
membros (a dinamizar no futuro)

tar a atitude empreendedora e proporcionar novas 
oportunidades de inclusão das mulheres na vida pro-
fissional, com vista a uma sociedade mais equilibrada”.

No entanto, importa também não esquecer que é 
importante “apoiar a conciliação de trabalho e família 
através do empreendedorismo feminino, de forma a 
paliar o grave problema de falta de natalidade e con-
sequente envelhecimento da população que existe na 
sociedade portuguesa”.

Apoiar o empreendedorismo feminino não é unica-
mente uma questão de equidade social ou de apoiar 
um desenvolvimento que visa a inclusão de um seg-
mento importante da população, é também e sobre-

tudo, na opinião de Maria José Amich, “uma questão 
económica: promover uma reserva empresarial por 
explorar”.

Na sua perspetiva, “o empreendedorismo é uma 
prioridade corporativa”.

Empreender é descobrir uma oportunidade, tornar 
uma ideia em ação.

“Podemos ser um empreendedor sendo um/a 
profissional dentro de uma empresa, uma grande 
corporação, um organismo público ou gerindo uma 
NGO, empreender vai mais além do mundo das 
startups e das PME’s”, considera a fundadora da 
WOMENWINWIN.COM. 
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