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A função da mulher no microcrédito é honrar o compromisso que lhe foi atribuído e 

têm conseguido fazê-lo. 

Testemunho de mulher guineense, 2011 

 

Resumo 

O papel da mulher e a importância da sua participação social é fundamental para o 

estudo da pobreza. Sendo o microcrédito uma das medidas para a luta contra a 

pobreza, o reconhecimento do papel da mulher e da sua importância no microcrédito é 

importante para a emancipação das mesmas. 

Na Guiné-Bissau, mais de metade da população é composta por mulheres, que 

desempenham um papel fundamental na tradição familiar. As mulheres são 

responsáveis pela família e gestão da casa, educação dos filhos e muitas vezes 

executoras de actividades económicas tais como a agricultura ou a pesca. São 

simultaneamente agentes de educação e agentes económicos. No entanto, as mulheres 

representam um grupo muito fragilizado, mais vulnerável e propenso à pobreza, pelo 

que são necessárias medidas para diminuir essa realidade e torná-las agentes 

económicos e com poder social.  

 

 

*Resumo de estudo realizado no âmbito da dissertação para o mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional no ISEG, 

em 2011. 
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Assim o principal objectivo deste trabalho é mostrar como o papel da mulher é fulcral 

numa das medidas a ser implementadas para essa mudança, que é o processo de 

atribuição de microcréditos às comunidades com menos acessos a recursos, na Guiné-

Bissau. Demonstrando as funções e os papéis sociais da mulher no processo de 

microcrédito, será possível entender a vantagem da mesma no sucesso deste sistema. 

Para desenvolver uma componente prática, neste trabalho, foi utilizado como estudo 

de caso um projecto de luta contra a pobreza na Guiné-Bissau, mais concretamente nos 

sectores de Pitche e de Pirada: Projecto Luta Contra a Pobreza através do Micro-

Crédito – Pitche e Pirada (adiante denominado conforme indicado no Relatório deste 

projecto, PLCP – Projecto de Luta Contra a Pobreza). O objectivo da utilização deste 

estudo de caso trata-se de perceber com um exemplo de atribuição de microcrédito, 

como foi o papel da mulher no mesmo, através de uma análise dos documentos do 

projecto, bem como da análise das entrevistas feitas a essas mulheres. 
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