
AWEP – empoderamento de mulheres árabes para o 
empreendedorismo 

Nome Arab Women’s Entrepreneurship Project 

Objetivo 
Ajudar as mulheres árabes a superar os obstáculos frente a sua 

participação na economia regional. 

Público-alvo 
Empreendedoras árabes interessadas em abrir e desenvolver negócios 
próprios. 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 

Pequenas empresas de comércio, varejo ou produção artesanal e 

organizações filantrópicas. 

Justificativa 
Ajudar um número maior de mulheres da região para realizar seus 
objetivos empresariais e, assim, aumentar o potencial econômico da 

região. 

Escopo geográfico Oriente Médio e Norte da África 

Ano de 
implementação 

2011 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

Durante o projeto, as participantes terão acesso à: 

1) Introdução às técnicas empresariais básicas (os fundamentos do serviço 

ao cliente, vendas, contabilidade para pequenas empresas, avaliação de 
risco e de viabilidade, planejamento estratégico, requisitos locais para 

registrar e operar um negócio, etc.); 

2) Visitas a pequenas empresas gerenciadas por mulheres; 

3) Desenvolvimento do Plano de Negócios; 

4) Implementação do plano de negócios; 

5) Mentoria; 

6) Reuniões periódicas para avaliar o progresso e compartilhar histórias de 
sucesso. 

Resultados e 

evidências 
disponíveis 

A primeira rodada de treinamento foi realizada em quatro países durante 

2012, beneficiando mais de 60 mulheres no Kuwait, Líbano, Marrocos e 
Emirados Árabes Unidos. 

Uma segunda rodada de treinamento foi realizada em quatro países 
durante 2013, beneficiando cerca de 80 mulheres no Egito, Jordânia, 

Líbano e Marrocos. 



A terceira rodada de formação, em 2014, está beneficiando cerca de 80 

mulheres no Egito, Jordânia, Líbano e Marrocos. 

Instituição Executora 

Nome Amideast 

País Líbano 

Setor 
Organização sem fins lucrativos com sede nos EUA e escritórios em mais 
de 13 países do Oriente Médio 

Clientes 
Clientes corporativos, funcionários do governo, bolsistas e cidadãos 

privados interessados. 

Tamanho 700 funcionários 

Instituições Parceiras 

Nome Fundação Citi 

Setor Instituição financeira 

Papel Financiamento das rodadas de treinamento 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Embora com índices menores de desigualdade de gênero e renda que nos 
países árabes, o empreendedorismo feminino no Brasil tem crescido de 

forma galopante. Por esse motivo, a replicação de um modelo como este, 
de desenvolvimento de mulheres carentes, pode acelerar ainda mais este 

desenvolvimento e alcançar regiões do país onde o crescimento ainda é 

tímido.  A experiência da AMIDEAST com este programa nos últimos três 
anos tem demonstrado que a formação em negócios e práticas financeiras 

e instruções sobre como se candidatar a financiamento, combinado com 
apoio contínuo e orientação tem desenvolvido avanços nas aspirações das 

mulheres empresárias árabes e desenvolvendo um mercado regional, 
gerando emprego e renda. 

Conclusão 

A prática é muito interessante, pois traz a tona uma discussão antiga: 

inserção das mulheres no universo do trabalho. Tratando-se de países em 

que a mulher ainda é menosprezada e dificilmente tem acesso à educação 
e preparação para assumir ou atuar em negócios essa iniciativa é ainda 

mais válida. 



Dessa forma, a prática também auxilia na diminuição do preconceito, mas 

muito mais importante à inserção e incentivo das mulheres em 
empreender. 

 


