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resumo A pobreza feminina tem-se afirmado como uma preocupação para o bom 
desenvolvimento socioecónomico das sociedades. Diversos estudos levantam 
quais as desvantagens que as mulheres sofrem para saírem do estado de 
miserabilidade e quais as mudanças necessárias a serem feitas pelas 
sociedades. Esta dissertação tem como finalidade avaliar se os projetos locais 
da Economia Donut auxiliam na diminuição da pobreza sofrida pelas mulheres. 
Da ausência de estudos que avaliem as práticas da Economia Donut, bem 
como da sua função prática na redução da pobreza feminina, surgiu esta 
dissertação. Em adição, é apresentada uma revisão sistemática de literatura 
da Economia Donut e da pobreza feminina, de forma a possibilitar um 
enquadramento teórico dos assuntos. Os resultados demonstram que os 
projectos da Economia Donut com funções de auxílio às mulheres ainda são 
em pequeno número, mas possuem potencial contributivo para a redução da 
pobreza feminina e melhoraria nas estruturas sociais para mulheres e 
raparigas. 
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abstract Female poverty has been affirmed as a concern to the common good of socio- 
economic development of societies. There are many studies about the 
disadvantages women suffer to escape from the state of misery and what 
changes need to be made by societies. This thesis aims to evaluate if the local 
projects of the Doughnut Economics help reducing the poverty suffered by 
women. This study presents itself as necessary due to the lack evaluate the 
practices of the Doughnut Economics, as well as its practical role in reducing 
female poverty. In addition to that, a systematic literature review of the 
Doughnut Economics and female poverty is presented, in order to provide a 
theorical framework about these topics. The results show that the projects of 
Doughnut Economics with functions to help women are still small, but they 
provide the potential to contribute on reducing female poverty and improving 
social structures for women and girls. 
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1. Introdução 

Ao considerarmos que a discussão sobre as soluções que auxiliam a diminuição da 

extrema pobreza e suas consequências para o bem-estar da sociedade interligam-se a fatores 

de género (Nie & Wang, 2020) e práticas sustentáveis (Bradshaw et al., 2017), a investigação 

tem o objetivo de compreender como as práticas de Economia Donut (ED) podem vir a ser 

um contributo de significativa importância para mudanças na estrutura que se estabelece a 

pobreza feminina. 

A falta ou baixos níveis de recursos financeiros, de propriedade, de desenvolvimento 

educacional e habilidades de trabalho entre as mulheres; a divisão do trabalho na família, a 

estrutura social e cultural masculina, entre outros, que coloca a vida das mulheres em 

desvantagem socioeconómica, fazendo da pobreza uma questão feminina, por vezes, 

aumentada pela dependência alimentar das mulheres e pela violência doméstica (Sallan Gül, 

2013). 

Uma das prioridades que as sociedades e os governos precisam ter para a melhoria 

do bem-estar humano é a de observar dentro da desigualdade económica a gravidade e a 

existência das diferenças de género, e não menosprezar, marginalizar ou apagar a pobreza 

feminina da primazia dessa observação (Goldblatt, 2009), mas focar num novo conjunto de 

prioridades que mude o curso e o significado do desenvolvimento social e económico 

(Olsson, 2020). 

Para Bahramitash (2014), é necessária uma descrição pormenorizada sobre a 

pobreza, para compreender como ela acontece em maior profundidade para as mulheres e a 

melhor forma de ser combatida. Krishnan et al. (2008) enfatiza a necessidade de se escolher 

uma estratégia específica para estudar a pobreza feminina que abranja as diversas dimensões 

do risco social e económico. 

Seferiadis et al. (2017), consideram que as melhorias nos meios de subsistência das 

mulheres estão interligadas ao acesso aos auxílios sociais, que podem auxiliar a uma melhor 

resiliência, ao melhorar a capacidade para agir e ver oportunidades, com benefícios para 

mudanças nas relações de género com a família e a sociedade. Donges e Barfuss (2017) 

conceituam resiliência como a capacidade de absorver as modificações sociais e de se 

adaptar durante as mudanças. Para Olsson (2020), não há resiliência social se os governos 

locais e sociedades não estabelecerem prioridades que promovam os direitos humanos e 



2  

reduzam os problemas económicos, focando nas situações que produzam riscos, além dos 

eminentes. 

Kate Raworth (2017a), pontua que a ED poderia auxiliar a transformação social, 

operacionalizando o pensamento de resiliência, através do objetivo da prosperidade social e 

ambiental. Olsson (2020), acredita que a ED pode beneficiar as futuras trajetórias, 

protegendo as sociedades das mudanças socioecológicas, como o uso excessivo dos bens 

naturais do planeta e o crescimento das desigualdades económicas. 

No âmbito da economia, autores como Mariana Mazzucato (2018, 2021a, 2021b), 

Thomas Piketty (2014, 2015, 2020), Joseph E. Stiglitz (2020), Amartya Sen (2010), Ha-Joon 

Chang (2014) e Ladislau Dowbor (2017), exploraram o papel da economia na pobreza. Já 

Kate Raworth (2017a), Daniel C. Wahl (2020), David Korten et al. (2018) e Nancy Fraser 

(2019) abordam a necessidade de uma economia sustentável e regenerativa para a 

manutenção saudável da economia. No âmbito dos estudos sobre as mulheres, autores como 

Randy Albelda (1999), Ruspini (1999), Christopher K. (2005), Owusu-Afriyie e Nketiah- 

Amponsah (2014), Bradshaw et al. (2019), Mickelson e Hazlett (2014) e Coulter K. (2009), 

focaram-se nas condições multidimensionais que levam à pobreza feminina. Enquanto 

autores como Rice (2001), Dauer e Gomez (2006), Goldbatt (2009), Sallan Gül (2013) e 

Arisukwu et al. (2021), observaram como a pobreza agrava a vulnerabilidade à violência de 

género. E autores como Lomazzi et al. (2014), Bradshaw et al. (2017), Cambois et al. (2019) 

e Collantes et al. (2018), apontam que o desenvolvimento sustentável precisa abordar a 

pobreza das mulheres. 

Os desafios económicos e sociais atuais são acumulativos e de difícil interconexão 

tanto pela literatura científica, quanto pela literatura económica e pelas práticas 

governamentais, e com essa preocupação económica e social, a economista Kate Raworth 

(2012), criou a “Economia Donut, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo” 

(Raworth, 2017a, p. 1). A função da ED é ser uma economia viva que se molda localmente, 

segundo as necessidades locais, e que respeita as necessidades globais, responsabilizando- 

se pelas externalidades negativas. Construída num modelo desenhado em formato de 

‘Donut’, para ser compreendida com facilidade por todas as pessoas, o que a torna uma 

economia inclusiva. Projetada para que os dois círculos sejam os limites basilares da vida, o 

“espaço seguro e justo para a humanidade” (Raworth, 2017a, p. 19), sendo eles: o alicerce 

social, o círculo interior do Donut, em que ninguém pode ter menos que o básico necessário 
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para se viver uma vida com qualidade e nem ficar no nível crítico de privação humana; e o 

teto ecológico, o círculo exterior do Donut, em que as práticas comerciais, governamentais 

e comunitárias devem agir sem extrapolar ou transgredir os limites ambientais de segurança 

a manutenção e continuidade da vida na Terra (Raworth, 2017a, p. 18). 

A ED reúne ideias económicas e ecológicas na busca por alternativas que solucionem 

as adversidades sociais, tendo em conta que o pensamento económico atue através das metas 

dos ODS, pensando coletivamente, sem se desvincular dos direitos e sofrimentos 

individuais, enfatizando que a economia precisa ter um pensamento que se adeque as 

realidades materiais sofridas pelas mulheres, pensando no trabalho de cuidar, na economia 

reprodutiva, e como todo esse trabalho vinculado à área denominada ‘economia do cuidado’ 

(Raworth, 2017a, p. 90), é gratuito, oneroso e necessita ser incluído na ideia económica 

porque é beneficial para a sociedade enquanto sobrecarrega as mulheres, principalmente 

aquelas abaixo do limiar da pobreza, o que contribui para a diminuição da liberdade 

económica das mulheres (Raworth, 2017a). 

Portanto, a justificativa da nossa investigação é analisar se a prática de ED obtém 

resultados positivos na redução da pobreza feminina. Todavia, “a Economia Donut não é 

amplamente referida na literatura, e exemplos empíricos com operacionalização explícita 

ainda não estão disponíveis em larga escala” (Luukkanen et al., 2021, pp. 3–4). Por 

conseguinte, o campo da instrumentalização da ED é um campo novo a ser explorado e 

investigado para averiguarmos suas características e possibilidades em se tornar uma 

alternativa económica que permita um desenvolvimento humano mais equitativo e justo, 

incluindo as mulheres como parte importante do processo. Já que na teoria as promessas de 

melhorias socioeconómicas vislumbram uma modulação positiva e sustentável para as 

sociedades e para os indivíduos. A ED se justifica em uma mudança económica para uma 

melhoria substancial na vida das sociedades, passando da teoria das melhores práticas 

necessárias para uma reformulação social, para uma atuação e modificação que respeite a 

manutenção da vida em equilíbrio no planeta. 

1.1. Objetivos da Investigação 

Tendo em conta as lacunas existentes na literatura apresentadas anteriormente, este 

trabalho tem como objetivo geral compreender de que forma a ED pode contribuir para 

práticas locais de redução de pobreza feminina. 
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Para que o objetivo geral seja atingido foram definidos os seguintes objetivos específicos 

(OE): 

OE.1) Identificar as propostas da Economia Donut para a redução da pobreza feminina. 

OE.2) Analisar de que forma as propostas para a redução da pobreza feminina estão sendo 

implementadas ao nível local. 

Para obter as respostas para os objetivos, pretendemos: 

1) Identificar os projetos de ED que as cidades possuem para a redução da pobreza e 

verificar se há projetos que possuem especificidade para a redução da pobreza feminina. 

2) Analisar os projetos que possuem pressupostos que reduzem a pobreza feminina 

e qual sua relevância. 

3) Entender de que forma estas propostas contribuem para a redução da pobreza 

feminina foram implementadas. 

1.2. Abordagem Metodológica e Estrutura do Trabalho 

A abordagem metodológica deste trabalho consiste, numa primeira fase, de uma 

revisão sistemática da literatura e, numa segunda fase, de um estudo de caso de práticas 

locais de Economia Donut. 

A revisão sistemática da literatura, explorou a literatura relacionada com a ED e os 

motivos que discorre para uma mudança da economia global, as propostas teóricas que 

podem trazer soluções para os desafios socioeconómicos e como pode vir a ser um modelo 

económico interessante de resiliência para enfrentar a pobreza. Explorou também literatura 

relacionada com pobreza feminina, especificamente, de que forma a pobreza influencia e 

agrava a qualidade de vida das mulheres, se há variedades de pobreza, quais são enfrentadas 

com maior gravidade e quais as mudanças necessárias para acelerar o empoderamento 

financeiro das mulheres. A revisão da literatura serviu de base para o quadro concetual de 

análise do estudo de caso. 

O estudo de caso analisou a aplicação do modelo da ED à escala local, 

especificamente, examinou os projetos de “downscaling” de cinco cidades que projetaram 

ou estão projetando o modelo Donut. 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No capítulo 2 apresentamos a 

revisão sistemática da literatura, abordando, por um lado, a ED e os motivos pelos quais a 

ED traria benefícios às comunidades e reduziria a pobreza; e, por outro, a pobreza feminina, 

explorando como e porque ela acontece, e quais as medidas necessárias para reduzi-la. O 
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capítulo 3, apresenta a metodologia de investigação utilizada no trabalho, o quadro analítico 

em conformidade com os objetivos da investigação, a seleção dos estudos de caso e os 

processos de recolha e análise dos dados. No capítulo 4, analisamos e discutimos os 

resultados obtidos e identificamos as lacunas da pesquisa. Finalmente, o capítulo 5 traz a 

conclusão e as reflexões finais. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Economia Donut 

2.1.1. Repensar o Modelo Económico 
 

Os avanços científicos e económicos do século XX trouxeram múltiplos benefícios para a 

sociedade. Os proveitos foram relevantes para o aumento de bem-estar, do 

desenvolvimento das potencialidades intelectuais humanas, e, as consequências foram 

sentidas globalmente: como o aumento da expectativa de vida com o descobrimento de 

melhores práticas médicas, estruturas de saneamento básico, conhecimento nutricional, 

melhorias laborais ocasionadas por leis e desenvolvimento tecnológico industrial 

(Casarejos & da Rocha, 2019; Piketty, 2014). 

Tais avanços melhoraram as capacidades de atuação dos seres humanos perante as 

necessidades da vida e criaram uma estrutura social mais equilibrada, contudo, manteve- 

se o argumento de que o avanço tecnológico possibilitaria as respostas necessárias para 

enfrentar os percalços naturais derivativos do rápido desenvolvimento económico (Dale, 

2020; Raworth, 2017). Martinez e Maurício (2007) salientam que por mais impressionantes 

que tenham sido os avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas, a expansão 

económica globalizada não conseguiu responder adequadamente à velocidade que as 

externalidades negativas foram ocorrendo. 

Todavia, a população global triplicou no curto período dos últimos 60 anos 

(Raworth, 2017a), a sociedade não é mais a mesma do século XX e a economia ao se 

globalizar modificou a sua maneira de crescer (Mazzucato, 2018). As crises económicas 

levam os economistas como Stiglitz (2020), Mazzucato (2021a) e Piketty (2014) a 

analisarem se a ideia económica consolidada não deveria ser reavaliada e adequada as 

novas necessidades sociais. 

Ao considerar os caminhos que nos trouxeram à atualidade, as crises económicas 

fazem parte do desenvolvimento humano, visto que os seres humanos são evolutivos e 

estão sempre se remodelando conforme a necessidade social se apresenta. Contudo, apesar 

dos indícios que as crises eminentes demonstram, não necessariamente prevemos quando 

elas acontecem ou a velocidade com que somos atingidos pelas consequências, como foi a 

crise económica de 2008 (Dale, 2020; Korten et al., 2018; Mazzucato, 2018; Piketty, 2020; 
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Raworth, 2017a) e a pandemia de COVID-19 em 2020 e 2021 (Luukkanen et al., 2021; 

Waddock, 2020). 

Mazzucato (2018) enfatiza que é necessário criar mecanismos de previsão de crises 

futuras, avaliando a forma como o progresso económico global foi marcado por uma 

expansão rápida, desmedida e generalizada, sem uma demarcação de barreiras que 

impedissem atividades demasiadamente predatórias ou uma estipulação de metas 

ambientais; e que tal rapidez caracteriza uma trajetória económica incerta, que não 

identifica de forma detalhada como a economia atua no funcionamento das estruturas de 

poder (Dowbor, 2017; Piketty, 2014). 

Oswald e Stern (2019) apontam que a rapidez da expansão económica não foi 

acompanhada na mesma velocidade por economistas, legisladores e juristas, que deixaram 

de mensurar a profundidade dos riscos de práticas comerciais e de governação, baseadas 

numa economia global, suprimindo-se de planear adequadamente mecanismos resistentes 

e racionais com antecedência (Stiglitz, 2020). 

O sucesso económico proveniente dos efeitos do PIB em países apontados como 

bem sucedidos economicamente (Korten et al., 2018; Piketty, 2014) continua a estimular a 

ideia ininterrupta de competitividade económica, mesmo com inconvenientes: países com 

rendimentos baixos possuem instituições inadequadas e déficit financeiro (ONU, 2021). 

Todavia, Dale (2020), discorre que tal modelo de crescimento ilimitado, usufruindo da 

natureza, é um atrativo aceito por convenção socioeconómica, mas que esbarra nas sequelas 

prejudicais ao bem-estar humano e ao equilíbrio ambiental (Raworth, 2017a; Schneider & 

Thompson, 1980). 

Caney (2018), no seu trabalho, aponta que tal visão económica é severa e pode 

promover uma falta de justiça intergeracional, com repercussões para as próximas décadas; 

e que algumas já são sentidas nos dias atuais, como a crise nos institutos de previdência 

social (Stiglitz, 2020), e, os “anos de progresso sendo revertidos, com um número crescente 

de pessoas subnutridas, em que, a pandemia da COVID-19 poderá lançar outros 83 milhões 

(ou mais) de pessoas na situação de fome crônica” (FAO, 2020, p. 3). Tal visão económica 

pode demonstrar um acentuado descaso no planeamento contra a pobreza, o que aumenta 

disparidades e desigualdades de renda, conforme a situação social não é priorizada 

(Mazzucato, 2018; Oliveira et. al, 2020; Raworth, 2017a). 
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Waddock (2020), destaca que as práticas económicas globalizadas podem avolumar 

problemas quando desconsideram as singularidades das sociedades; quando interferem na 

reprodução social (Piketty, 2020), e dentro da atuação da esfera da nova gestão pública 

(Olsson, 2020). Mazzucato (2018) e Piketty (2014, 2020), levantam a preocupação que a 

situação económica possa fragilizar instituições e provocar incertezas trabalhistas. 

Evidenciam, também, que o risco que os Estados correm é o fato dessa ação económica 

desprezar a particularidade natural das sociedades e não preparar uma resiliência num nível 

local. Stiglitz (2020), avalia que o prejuízo social já sentido em diversos países é a 

diminuição das verbas orçamentárias para políticas públicas, deixando a população 

economicamente mais frágil. 

Mazzucato (2018) e Piketty (2020) deduzem que a economia passou a ser um 

sistema voltado para a acumulação compulsiva de capital, desprezando as individualidades 

regionais dos países, e desconsiderando em larga escala duas partes inerentes ao 

funcionamento do sistema: a natureza e a reprodução social (Fraser, 2019); tratando-os 

como algo externo, portanto, gratuitos e eternos (Korten et al., 2018; Raworth, 2017a). 

Os países já sentem o enfraquecimento económico e político motivado pelo 

progressivo deslocamento do valor económico do meio rural para o urbano, e 

intercontinental, e a desvalorização dos pequenos investimentos locais, em oposição as 

grandes empresas (Dowbor, 2017; Mazzucato, 2018; Piketty, 2014; Stiglitz, 2020). Para 

Dale (2020), o resultado é um aumento da perda de empatia económica para com o 

comércio local, colaboradores e comunidades. 

Todos esses fatores aumentam perturbações sociais, que a primeiro momento são 

sofridas com maior impacto pelas minorias mais pobres (Oliveira et. al, 2020; Piketty, 

2014; Santos, 2020; H Schlör et al., 2018). Para Schlör et al. (2018), os efeitos são sentidos 

primeiramente por mulheres, crianças e migrantes, logo, se tornam perturbações de ordem 

pública generalizada. 

O desfecho, conforme Donges e Barfuss (2017), para qual caminhamos é um 

crescente desmantelo do bem-estar social e planetário, que compromete e desajusta a 

capacidade humana de conviver civilizadamente em sociedades com profundas 

multiplicidades étnicas e culturais, e fragmenta a empatia entre povos e nações (Dagnino, 

2014; Waddock, 2020). 
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2.1.2. A regeneração das Estruturas Governamentais e Sociais 
 

No caminho por soluções, Tilio Neto (2010), em seu trabalho, enfatiza a 

necessidade de um desenvolvimento económico que considere mais que o sucesso 

financeiro. Segundo Korten et al., (2018), é necessário considerar uma 

transdisciplinaridade de fatores étnico sociais, considerando quais são os prejuízos 

suportáveis para que os Estados considerados mais pobres possam se desenvolver 

adequadamente, diminuindo as consequências da pobreza de forma sustentável (Raworth, 

2017a; Waddock, 2020), sem comprometer a manutenção a longo prazo dos ganhos 

económicos, sociais (Matos de Oliveira, 2014), e ambientais obtidos. 

Para além do mais, segundo Casarejos e da Rocha (2019), há uma necessidade que 

os países com maior desenvolvimento económico ajustem o pensamento de contínuo 

crescimento económico, incluindo racionalmente nas pautas económicas dos Estados as 

consequências da não delimitação de limites suportados pela natureza e pelos seres 

humanos vivendo em maior fragilidade económica (Bell et al., 2015; Raworth, 2017a; 

Rockström & Klum, 2015). Ou seja, os países mais desenvolvidos devem escalonar quais 

os prejuízos económicos, sociais e ambientais são rececionados pelas pessoas para que a 

ação económica seja planeada (Mazzucato, 2018; Waddock, 2020). 

Ao levar em consideração que a economia se sustenta na visão de que não existe 

progresso sem crescimento, desconsiderando que a manutenção da vida humana requer um 

mundo sustentável que inclua todos os seres vivos e ecossistemas (Waddock, 2020), os 

Estados devem discorrer quais as catástrofes que podem ocorrer devido à contínua 

expansão desenfreada sem planeamento (Piketty, 2014; Raworth, 2017a; Tavares, 1978), 

reavaliar a mercantilização dos recursos naturais como única forma de constância do 

crescimento económico (Olsson, 2020), e estudar as práticas económicas consideradas 

regeneradoras, tentando mensurar as externalidades a longo prazo (Casarejos et al., 2021; 

Crowley et al., 2021; Kossoff, 2019; Waddock, 2020; Wahl, 2020). 

Se a evolução social ocasiona naturalmente ruturas de modelos; dada a emergência 

climática (Adger, 2010; Schneider & Thompson, 1980; Waddock, 2020), as pressões 

insustentáveis produzidas sobre o sistema terrestre destroem as condições adequadas para 

a manutenção do bem-estar humano (Olsson, 2020). Historicamente, Piketty (2020), 

mensura que modelos socioeconómicos não se modificaram de forma automática, que 
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precisaram de um tempo considerável para se adaptar às mudanças, como ocorreu na 

adaptação para industrialização, e ainda assim, enfrentando dolorosas ruturas sociais. 

Schumpeter (1947), já assinalava que não há garantias de que o capitalismo se mantenha 

sempre estável; e Olsson (2020) aponta que é indispensável prover mecanismos que 

protejam os indivíduos de grandes incertezas ou fragmentações. 

No alicerce das questões económicas, o meio ambiente aparece como uma 

preocupação económica para as governanças, porém, visto como uma área problema a se 

encontrar uma solução (Carney, 2019; Dale, 2020), e não como parte do sistema e potencial 

auxiliar na manutenção da vida (Adger, 2010; Dale, 2020; Korten et al., 2018). Todavia, 

com a fugacidade da deterioração ambiental, Adger (2010) lembra que não há muito tempo 

proficiente para uma adaptação social quando a crise é abrupta; e Korten (2018) ressalta 

que nunca tivemos uma experiência e um prognóstico de risco que fosse calculado com um 

avolumado número de pessoas, como no momento atual. 

Para Oswald e Stern (2019), os Estados arriscam-se em não desenvolver critérios 

para analisar como a atividade económica, através da produção, do trabalho e do consumo, 

provoca danos ambientais e aprofunda danos sociais; e Agyeman (2005) reforça que os 

Estados precisam se anteceder, pois não é possível mensurar como a avolumada população 

lidará com as intempéries imprevisíveis. 

Portanto, para Adger (2010), é crucial que os Estados antecedam os mecanismos 

adaptativos para resguardar as comunidades das perturbações das mudanças abruptas, 

através do redirecionamento do comportamento económico das empresas e da ação das 

instituições, em geral, para que assumam ações mais sustentáveis e catalisadoras do 

desenvolvimento social (Mazzucato, 2018; Olsson, 2020; Raworth, 2017a). 

2.1.3. Empatia Global, Economia Local 

A expansão econômica, o crescimento tecnológico e um certo grau de equilíbrio 

democrático nos Estados nos proporciona a sensação de estabilidade, faz a sociedade 

esquecer que o progresso humano obtido em saúde, longevidade, tecnologia, educação e 

poder aquisitivo não são irreversíveis e precisam de manutenção (Piketty, 2020). Essa 

ponderação pode auxiliar os Estados para que as suas regras e execuções agreguem 

conhecimento para as diferentes multiplicidades das sociedades, de uma maneira justa, e, 
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que multiplique a cooperação social, reverta danos e se comprometa em diminuir o 

sofrimento das futuras gerações (Sen, 2019). 

A perspectiva de Oliveira et. al.(2020) é que em períodos moderadamente curtos de 

recessões econômicas, e, no caso atual, da pandemia da COVID-19 (Waddock, 2020), 

aceleram-se as discussões quanto ao funcionamento do sistema económico e suas 

repercussões sociais e ambientais. Sendo necessário repensá-lo, para que as tomadas de 

decisões se tornem mais equitativas, regenerativas e postas a serviço das pessoas e do 

planeta (Luukkanen et al., 2021; Mazzucato, 2018; Raworth, 2017a; Santos, 2020). Através 

de um replanejamento socioeconómico que priorize as questões sociais e a educação 

económica, repensando os prejuízos do padrão linear de consumo e incorporando aos 

debates as questões ambientais, o capital humano e o capital natural, como prioridades nos 

reajustes dos indicadores económicos dos países (Mazzucato, 2021a; Piketty, 2020). 

O entendimento de Casarejos e da Rocha (2019) é de que não se pode desprezar a 

importância do comportamento de consumo intensivo das pessoas, não apenas como 

ferramenta de crescimento do PIB, mas também como um comportamento que repercute 

externalidades e precisa ser adequado à mudanças razoáveis; modelos práticos podem ser 

auxiliares para que os aspetos políticos consigam uma adaptação ética para uma mudança 

económica que proteja de forma objetiva os indivíduos mais vulneráveis contra os 

condicionamentos que as alterações climáticas podem ocasionar (Adger, 2010; Oswald & 

Stern, 2019). 

Para Hornborg (2021), uma modificação de pensamento dos países mais ricos é 

indispensável, pois a globalização ocasionou um aumento no declínio da sustentabilidade 

e um dos resultados são as situações pandêmicas e as catástrofes naturais que fragilizam as 

sociedades com menor poder financeiro. Outro ponto levantado é como os Estados já 

enfrentam um momento de vulnerabilidade da governação perante a complexidade dos 

problemas climáticos, migratórios e a pobreza (Raworth, 2017a; Santos, 2020), e, se a 

mudança climática se tornar uma questão definidora da estabilidade financeira, a resolução 

será mais complexa (Carney, 2019; Oswald & Stern, 2019). 

Entretanto, para Casarejos e da Rocha (2019), é possível anteceder uma catástrofe 

global, mas requer uma nova visão de economia, que seja justa e inclusiva, com conjeturas 

mais realistas a respeito dos problemas que precisam ser solucionados e um olhar mais 
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holístico sobre os seres humanos, realçando a necessidade de uma visão mais plural e 

inclusiva (Calisto Friant et al., 2020; Korten et al., 2018), que reconheça que as sociedades 

possuem valores que vão além dos financeiros (Piketty, 2014). 

Essa mobilização por respostas rápidas aos desafios associados às mudanças 

climáticas é enfatizada pela ideia do investimento em resiliência. Mas isso implica que a 

motivação de respostas humanas desejáveis seja uma questão central (Olsson, 2020), isso 

porque, com o agravamento dos índices de infelicidade laboral e remuneratório, os valores 

humanos não são correspondidos, e as insatisfações humanas, sociais e a desconexão 

comunitária, aumentadas (Dale, 2020). 

Donges e Barfuss (2017) e Luukkanen et al., (2021), destacam: para que uma 

mentalidade resiliente se estabeleça é necessário que as mudanças no sistema económico 

façam-se de cima para baixo, modificando a ideia de que a resiliência deve ser demonstrada 

apenas pelo trabalhador perante a empresa, para uma ideia de resiliência social que valorize 

as potencialidades humanas e o seu envolvimento comunitário, aumentando o engajamento 

das pessoas com o trabalho e a comunidade. 

Waddock (2020), acredita que as potencialidades humanas podem ser incentivadas 

por meio de empregos locais e com propósito, encorajando os seres humanos a uma 

adaptabilidade sustentável e social, personalizando os talentos e motivações, fortalecendo 

a comunidade, as conexões sociais e a tecnologia sustentável. Neste sentido, Chang (2014), 

Olsson (2020) e Korten (2018), julgam que os recursos de maior valia mercantilizados 

possam ser aqueles que reaproveitam, reciclam e reutilizam; valorizando o pensamento 

resiliente não como uma forma de sobreviver a competitividade, mas como um paradigma 

económico alternativo. 

Waddock (2020) observa que o comportamento humano nem sempre é racional e o 

campo das emoções responde por demasiados comportamentos humanos. Para Mazzucato 

(2018), o comportamento humano nem sempre é orientado para a maximização do interesse 

próprio, e nem as preferências humanas são completamente conhecidas e bem definidas, 

muito menos são fixas, imparciais e imutáveis, devido, influências, valores, experiências 

de vida, crenças, habilidades, necessidades e força de vontade. Para Waddock (2020), esse 

comportamento demonstra a necessidade de avaliar a economia por sua função 
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transformadora, e modificá-la para que possibilite o sustento de todos os aspetos da vida 

para um maior número de pessoas. 

Porém, Korten et al., (2018), acredita que nada mudará se os objetivos corporativos 

não passarem a agir com a função do fortalecimento do valor coletivo, onde ‘valor’ tem 

múltiplos significados, não apenas valor económico e crescimento constante. Enaltecendo 

que essa transformação económica pode derivar da complexidade humana, que demonstra 

possuir uma natureza empática, com relacionamentos e conexões interpessoais complexas, 

com pluralidades de realidades materiais e imateriais, com valores diversos, coexistindo no 

meio ambiente numa multiplicidade de formas, hábitos e emoções. 

Essa complexidade humana pode ser estudada para fortalecer laços económicos 

locais, em comunidades que se apoiam mutuamente, que compartilham e trocam 

conhecimentos, ideias, habilidades, tecnologia, cultura e recursos sustentáveis, orientados 

para a promoção da autossuficiência da comunidade que se adapta aos níveis de 

responsabilidade na governação (Casarejos & da Rocha, 2019; Waddock, 2020). 

O fortalecimento da governança local é um ponto central para implementação de 

políticas de adaptação climática, e uma forma eficiente de chegar a entendimentos mais 

plurais e transformadores (Olsson, 2020). Observando que crises geram uma pressão que 

corrompe a racionalidade e a empatia (Mazzucato, 2018; Piketty, 2020), o fortalecimento 

dos vínculos comunitários consegue, nos momentos de crise, dar um preparo social para 

ação, através de um comportamento resiliente que administre a complexidade humana e 

responda as necessidades emergentes (Calisto Friant et al., 2020; Olsson, 2020). 

Para a melhoria da governança local, faz necessária uma projeção faseada de 

medidas governamentais e comerciais que abordem ativamente o desenvolvimento social, 

protejam instintivamente e apoiem diretamente os direitos humanos, e sejam 

fundamentadas no bem-estar social, para superar o medo do incerto (Olsson, 2020; 

Raworth, 2017a), visto que uma pressão sem um planeamento prévio e conhecimento dos 

riscos, pode ocasionar numa perda da capacidade de indexar novas ideias económicas e 

sociais, na proporção conectiva necessária para que ninguém fique com os prejuízos e 

externalidades negativas ou os prejuízos se tornem generalizados (Mazzucato, 2018; 

Raworth, 2017a). 
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Para Luukkanen et al., (2021), um exemplo atual de como as externalidades 

negativas são sentidas, foram as consequências da pandemia da COVID-19, em que países 

mais resilientes lidaram com maior agilidade, enquanto países com maior fragilidade 

económica levarão maior tempo para se organizar, pois, as consequências pandêmicas 

ultrapassaram as questões de saúde pública, e, alcançaram as questões económicas e sociais 

dos seres humanos. 

A nível local, os laços humanos conseguem ser mais fortes e construir uma 

economia mais harmoniosa com os valores da natureza. Pois, as comunidades têm uma 

maior vantagem em ações que sejam equitativas, éticas e justas para todos os seres, isso 

fortalece a resiliência local e os laços familiares (Calisto Friant et al., 2020; Kossoff, 2019). 

Para Korten et al., (2018) e Kate Raworth (2017), as comunidades entendem com maior 

facilidade a importância e a necessidade da manutenção da natureza para o sustentáculo da 

vida, já que vivenciam os serviços do ecossistema que ela fornece. 

Todavia, Tilio Neto (2010) e Olsson (2020), acreditam que para que o fortalecimento 

da economia local aconteça, as empresas precisam redefinir os seus propósitos sociais para 

serem honestos, verossímeis, sirvam ao mundo e a todos os seres vivos, ao invés de explorá- 

los, e adequem os empreendimentos para que sejam mais sustentáveis, baseados em 

pressupostos realistas dos impactos das suas ações sobre a natureza e os seres humanos 

(Crowley et al., 2021; Korten et al., 2018; Wahl, 2020). 

Calisto Friant et. al., (2020) e Crowley et al., (2021) relembram que a sociedade e os 

empresários precisam observar os benefícios das conexões genuínas, enxergando 

colaboradores e público alvo não apenas pela fidelização do consumo, mas como elementos 

que devem ser valorizados através das vivências das experiências individuais. A valorização 

da circulação económica local, mas com respeito e empatia globais, avaliando as projeções 

de externalidades negativas para outras comunidades, não apenas por uma questão de justiça 

ambiental, mas por respeito a justiça social (Sierra & Suárez-Collado, 2021). 

2.1.4. Modelo Donut de Economia, uma Alternativa para uma Economia mais 

Social 

A preocupação com a emergência climática levantada por governos e pesquisadores 

é importante para o início do planeamento das estruturas que podem viabilizar as ações 

políticas e financeiras, mas a transição para a resolução da crise não é tão simples, requer 
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um melhor aprofundamento das trajetórias e das decisões que precisam ser desenvolvidas 

(Crowley et al., 2021; Sachs, 2015). 

Quando se fala em negócios regeneradores e trabalho com propósito, a ideia é uma 

união entre o bem-estar laboral, em conjunto, ao sentimento de pertencer ao propósito 

económico da empresa, mas com a disponibilidade de bem-estar na vida pós-laboral, e uma 

minimização das externalidades negativas ocasionadas pela prática do negócio, essa ideia 

transmitida é muito atraente, mas a transição precisa ser articulada, pois, cada ação 

necessita de preparo financeiro e educação social (Chang, 2014; Korten et al., 2018; 

Mazzucato, 2018; Piketty, 2014; Tilio Neto, 2010). 

Essa transição articulada é uma das propostas apresentadas pelo modelo Donut de 

Economia: 

(...) A economia Donut é uma abordagem económica modelada através de duas 

fronteiras planetárias: a social e a ambiental. O modelo do Donut se desenvolve a 

partir do círculo interno (social), no qual ninguém deve ficar aquém, e do círculo 

exterior (ambiental), que seria o teto máximo que as empresas e as sociedades 

podem se desenvolver sem prejudicar a segurança da manutenção da vida da Terra 

e a vida de todos os seres (Raworth, 2017a, pp. 18–19). 

A proposta do Donut é que o desenvolvimento económico não sobressaia ao 

desenvolvimento social, pelo contrário, contribua para que a sociedade se desenvolva, e 

que esse desenvolvimento não extrapole os limites de exploração do meio ambiente, 

prejudicando o sistema e criando externalidades negativas para diversas localidades. Sendo 

uma forma de pensar no  desenvolvimento económico colocando limites,  para que  a 

economia não prejudique as instituições, as pessoas e o planeta (Raworth, 2017a). 

Com sete princípios básicos, a Economia Donut fundamenta a maneira como novas 

práticas económicas possam ser criadas e as existentes possam se adaptar, que consistem: 

(...) 1. Mudar o objetivo económico: do PIB ao Donut. Desvincular da ideia fixa do 

crescimento do PIB e se adaptar ao pensamento e prática do modelo Donut: com 

uma economia local para proteger comunidades e meio ambiente, com uma visão 

de pertencer ao todo, uma empatia para entender as necessidades da comunidade e 

uma responsabilidade global para não prejudicar pessoas de outras localidades e o 

sistema terrestre. 
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2. Analisar o quadro geral: do mercado autônomo à economia integrada. 
 

Mudar o pensamento que a economia para ser bem-sucedida precisa ser 

competitiva, com ganhos individualistas para poucos à um pensamento de que a 

economia deve trabalhar e trazer frutos para todos, integrando o mercado, o Estado, 

as famílias e os bens comuns. 

3. Estimular a natureza humana: do homem económico racional a seres humanos 

sociais adaptáveis. Sair das ações de economia individualista, racional, egoísta, 

calculista e acumuladora e praticar ações que respeitam a natureza humana, de seres 

interdependentes, generosos, adaptáveis, conectivos e criativos. 

4. Compreender o funcionamento dos sistemas: do equilíbrio mecânico à 

complexidade dinâmica. Abandonar a ideia de uma economia que consegue se 

autorregular e enxergar a realidade da complexidade económica que é dinâmica e 

evolutiva, e deve ser adaptável as necessidades sociais. 

5. Projetar para distribuir: do “reequilíbrio pelo crescimento” a uma conceção 

distributiva. Afasta-se da ideia ilusória de que o crescimento económico irá se 

equilibrar e solucionar as mazelas sociais que ele ocasionou e passar a buscar 

economias mais distributivas do valor que geram, com maior responsabilidade para 

com os seus atos. 

6. Criar para regenerar: de “o crescimento limpará tudo de novo” à uma conceção 

regenerativa. Aceitar que os limites planetários foram transpostos e não esperar que 

o crescimento económico trará evoluções tecnológicas que possibilitarão ‘limpar 

tudo de novo’ e agir através de práticas económicas regenerativas, com uma 

economia circular que se responsabilize pela produção, venda, utilização e descarte 

dos produtos. 

7. Ser agnóstico em relação ao crescimento: de viciado em crescimento a agnóstico 

em relação ao crescimento. Ultrapassar a ideia de crescimento económico 

interminável, a todo o custo e dependente financeiramente, politicamente e 

socialmente do PIB, passando a ter uma visão agnóstica em relação ao crescimento, 

explorando possibilidades que tragam prosperidade, independente do crescimento 

ou decrescimento económico (Raworth, 2017a, pp. 33–38). 
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Porém, como incentivar empresários a adaptar o seu pensamento económico, 

através do modelo Donut, e fortalecer as comunidades? A resposta pode vir de projetos 

locais que capacitam cidadãos e comunidades, projetando e implementando caminhos para 

um futuro regenerativo, através do escalonamento territorial, que consegue a nível local 

comunicar, governar e implementar visões regenerativas, enquanto constrói vínculos de 

esperança e solidariedade internacional (Crowley et al., 2021; Kossoff, 2019; Sachs, 2015). 

Ou seja, conhecer a comunidade local, as necessidades e os desafios sociais dessa 

comunidade, respeitar o ambiente e criar conexões entre as pessoas, para agir através de 

uma circularidade económica, entendendo que toda a atividade económica utiliza recursos 

naturais e humanos, mas precisa se responsabilizar pelos impactos gerados, sejam eles, 

sociais, ambientais, positivos ou negativos, de curto, médio ou longo prazo (Chang, 2014; 

Korten et al., 2018). 

Mas será que grandes empresários se interessariam em diminuir a sua expansão 

comercial, o que poderia diminuir a margem de lucro? Uma das possibilidades propostas 

por Kate Raworth (2017) é o interesse que surge do consumidor comum, ao se interessar 

por uma melhor qualidade de vida, por produtos éticos e com uma maior preocupação com 

a sustentabilidade, algo que pode gerar uma pressão a adaptabilidade das empresas. 

Contudo, esperar o empresário se sentir pressionado para modificar a forma de atuação 

empresarial leva tempo. Algo que a expansão da Agenda 2030 e do compromisso em 

cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) podem auxiliar. Na 

implementação dos ODS pode surgir um crescimento económico qualitativo ou uma visão 

de PIB verde (Calisto Friant et al., 2020; Crowley et al., 2021; Donges & Barfuss, 2017; 

Luukkanen et al., 2021; Olsson, 2020; Raworth, 2017a). 

Essa visão de PIB Verde tornou-se popular através da expansão do discurso da 

economia circular, no entanto, os objetivos e implementações ainda são inconsistentes, e 

não deixam explícito como os atores e os setores interessados estão a investigar as 

implicações que a economia circular pode causar (Calisto Friant et al., 2020). Para Schlör 

et al., (2018), a visão de crescimento local qualitativo é um atrativo mais equilibrado 

quando possui apoio governamental, assim torna-se possível que “as instituições sejam 

inseridas ao modelo de Economia Donut, tendo o dever de proteger tanto o sistema 

socioeconómico quanto o sistema ecológico” (Schlör et al., 2018, p. 27). 
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Calisto Friant et al., (2020) e Donges e Barfuss (2017) explicam que as instituições 

têm consciência da dificuldade em se cumprir os ODS sem o respaldo empresarial, e as 

empresas também sabem que a piora dos indicadores dos ODS agravam crises económicas 

e diminuem o consumo, portanto, utilizar as métricas do combate à pobreza pode auxiliar 

numa economia qualitativa utilizando o modelo Donut (Crowley et al., 2021). “Calcular o 

nível mínimo de desenvolvimento do PIB para que o desemprego não aumente determina 

a base social referente ao PIB mínimo necessário para satisfazer as necessidades humanas 

básicas” (Luukkanen et al., 2021, p. 5). Casarejos e da Rocha (2019), salientam que o PIB 

não deve ultrapassar os limites máximos suportados pelo meio ambiente; os mecanismos 

devem equilibrar essas duas situações. 

Mesmo que mudanças empresariais se modifiquem a partir da mudança do 

consumo, adaptá-las às mudanças climáticas é uma necessidade contundente; o que pode 

pressionar as relações comerciais. A preocupação deixa de ser apenas comercial, para ser 

uma preocupação de prevenção a maiores lesões económicas e humanas (Korten et al., 

2018; Mazzucato, 2021a; Olsson, 2020; Raworth, 2017a; Tilio Neto, 2010). 

Para Gaffney e Steffen (2017), estamos próximos do momento em que as relações 

comerciais não terão muitas escolhas em decorrência dos riscos de inflexão do clima, em 

vista que, estamos cada vez mais próximos de sair da estabilidade do ‘Holoceno’. Roy et 

al., (2021) e Dale (2020), consideram, que cabe aos governos e pensadores económicos 

ajudarem a modelar as economias locais, com um pensamento de prosperidade em nível 

local e global, de maneira regenerativa e distributiva, para garantir que a humanidade estará 

num espaço seguro e justo, mesmo que a economia não cresça. Sendo possível se Estados 

perceberem que a economia deve trabalhar para o bem-estar da sociedade e dos governos, 

e não o contrário (Becker et al., 1994; Crowley et al., 2021; Raworth, 2017a; Holger Schlör 

et al., 2018; Ssemugabo et al., 2021; Vandenhole, 2018; Waddock, 2020). 

Portanto, governos e empresários tem a possibilidade de investir e incentivar as 

redes comerciais locais, e estrutura-las em comunidades que se apoiam mutuamente, 

transformando a insatisfação social num condutor de práticas mais conectivas (Crowley et 

al., 2021; Korten et al., 2018; Sachs, 2015). Esse investimento é possível através de “um 

planeamento fractal, em várias escalas, de baixo para cima e liderado pela comunidade, 
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observando quais as necessidades que as cidades contemporâneas requerem” (Crowley et 

al., 2021, p. 92). 

Neste sentido Luukkanen et al., (2021), aconselha que a união dos atores locais para 

modelarem o Donut, conjuntamente e em interação aos ODS, pode auxiliar na conexão 

necessária para que o dinheiro circule de forma localizada. Mas para isso, preço, qualidade 

e vínculos de confiança devem andar em conjunto (Kossoff, 2019; Sen, 2010). Isso porque, 

a globalização fragmentou o consumo local, e nem todo consumidor tem consciência 

ambiental. Alguns autores pontuam que a globalização resultou em uma despersonalização 

da economia, em constrangimento fiscal, um aumento da competitividade e em salários de 

subsistência (Chang, 2014; Fraser, 2019; Korten et al., 2018; Piketty, 2015; Waddock, 

2020); algo que precisa de realinhamento, tanto para impedir monopólios mercantis, como 

para que interações económicas comunitárias voltem a se fortalecer e as pequenas empresas 

sustentáveis tenham possibilidades de prosperar (Crowley et al., 2021; Stiglitz, 2020). 

Se observarmos, quanto maior reconhecimento entre as pessoas e o fortalecimento 

comunitário, maior o reconhecimento individual como parte da comunidade, maior o 

respeito aos direitos humanos e direito das mulheres, e maior o entendimento sobre o 

direito à saúde e à vida, o que aumenta os indicadores de felicidade e de resiliência 

territorial (Chang, 2014; Korten et al., 2018; Mazzucato, 2018). O resultado é a diminuição 

do medo à imprevisibilidade, ou seja, uma economia baseada nas necessidades sociais que 

a comunidade possui, consegue aumentar a circulação monetária e valoração local, o que 

promove a redução dos danos económicos em momentos de crise, fortalece a economia e 

bem-estar da comunidade, dá maior abertura a migrantes, aumenta a segurança física e 

financeira das mulheres e a proteção das crianças (Adger, 2010; Casarejos et al., 2021; 

Crowley et al., 2021). 

O modelo Donut de economia pode auxiliar a análise ética-económica se 

analisarmos as necessidades sociais, em sintonia com as necessidades económicas: 

erradicar a pobreza e alcançar a prosperidade para todos, dentro dos limites do teto 

ambiental (Raworth, 2017a), valorizar os âmbitos da vida social como estrutura da nossa 

evolução como seres humanos e colocar a economia a serviço do bem-estar de todos; uma 

ferramenta em que pode reduzir a pobreza e valorizar as mulheres (Carpenter & Brock, 

2008; Mazzucato, 2021a; Stiglitz, 2020; Vandenhole, 2018). 
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2.2. Pobreza Feminina 

2.2.1. A Economia Atual e o Prejuízo a Liberdade Socioeconómica das Mulheres 

Para analisarmos as consequências da economia atual na vida das mulheres, 

precisamos perceber as consequências históricas do trabalho feminino. Segundo Rice 

(2001), após a segunda grande guerra mundial, o capitalismo acelerou os avanços na área 

dos direitos das mulheres, como direito ao voto, permissão ao ensino superior, lei do divórcio 

e a entrada das mulheres no mercado de trabalho, contudo, esses acontecimentos que 

reverberam na vida das mulheres são relativamente recentes e ainda frágeis (Piketty, 2020). 

A falta de mão-de-obra decorrente da velocidade do crescimento das indústrias e do 

comércio foi preenchida por trabalhadoras mulheres, mas com salários mais baixos, e a 

divisão sexual do trabalho não foi equitativa e globalizada (Mazzucato, 2018; Rice, 2001; 

Ruspini, 1999); ou seja, nem todos os países perceberam que o trabalho reprodutivo e 

doméstico gratuito continuou a cargo das mulheres trabalhadoras, que passaram a acumular 

uma dupla ou tripla jornada de trabalho, e assim se configurou a estrutura atual da pobreza 

feminina, pela qual, a rápida expansão económica, se beneficiou das configurações desse 

estilo de trabalho (Chant, 2008, 2016; Mazzucato, 2018; Nisak & Sugiharti, 2020; Piketty, 

2014; Raworth, 2017a; Sen, 2010). 

As crises económicas em períodos mais intermitentes contribuem para uma maior 

sobrecarrega dos indivíduos para que arquem com os problemas sociais e económicos dos 

familiares, grande parte dessas responsabilidades é transferida para as mulheres, através do 

cuidado com familiares ou através da responsabilidade económica para com o sustento dos 

filhos, companheiros e familiares (Lomazzi et al., 2014; Nie & Wang, 2020). 

Goldblatt (2009, p. 450) explica que “as mulheres prestam um serviço de 

amortecedores económicos da sociedade: ao cortar os serviços públicos, os governos 

implicitamente contam com as mulheres para os trabalhos gratuitos e invisíveis, que não 

possuem expressivo reconhecimento legal e social como trabalhos que mereçam 

remuneração”. 

O papel de cuidado é visto como necessário, mas quando não é valorizado 

economicamente, impacta medidas de redução de pobreza e dificulta a igualdade, isso 

porque, na economia atual, as sociedades e as instituições consideram ‘útil’ o que acarreta 

retorno financeiro (Lomazzi et al., 2014; Nie & Wang, 2020; Xu et al., 2018). Para Nie e 

Wang (2020), essa visão de utilidade pode contribuir para que “a pobreza das mulheres seja 
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um fenômeno significativo e facilmente ignorado. Porque as mulheres desempenham o papel 

de pilares importantes para o crescimento das crianças e fonte do poder de trabalho dos seus 

maridos”(Nie & Wang, 2020, p. 1411). 

Isso pode resultar em uma sociedade que acredita que o próprio indivíduo é 

responsável pela situação em que se encontra, e que as mulheres possuem papéis sociais a 

cumprir, isso faz com que “as pessoas acreditem que a pessoa pobre tem total culpa por 

vivenciar a pobreza”(Rice, 2001, p. 356). 

Goldblatt (2009) e Christopher (2005) acreditam que a crença de que os pobres são 

responsáveis pela própria pobreza atinge principalmente as mulheres, sendo observável pelo 

aumento da pobreza feminina nas últimas duas décadas, mensurada através de indicadores 

que demonstram que mesmo com o crescimento económico e o aumento da participação na 

força de trabalho, o crescimento populacional exponencial resultou num aumento do número 

de mães solo, ou divorciadas, com responsabilidade financeira na manutenção dos filhos. 

Sallan Gül (2013, p. 110), acrescenta que “os esforços para aumentar o emprego 

feminino não parece ter aliviado nem a pobreza feminina, nem a violência doméstica, 

principalmente devido às más condições do mercado de trabalho”. Neste sentido, Goldblatt 

(2009) e Sallan Gül (2013) discorrem que a junção das condições de trabalho com o acúmulo 

de funções diminui a igualdade dentro dos relacionamentos, mas aumenta a vulnerabilidade, 

e, muitas vezes faz com que as mulheres não consigam ter liberdade financeira, poder 

político e força emocional para sair dos relacionamentos. E tal situação colabora para 

manutenção da definição de função de género. 

Para Goldblatt (2009) e Sallan Gül (2013), as instituições e governos precisam 

minimizar a representação de que apenas as mulheres têm a função de cuidar dos filhos, dos 

idosos e dos doentes, e valorizar esses papéis, que colaboram para manutenção e evolução 

do Estado, e custam tempo, saúde e dinheiro. Todavia, a visualização social desses padrões 

é vista com maior abrangência em sociedades mais patriarcais, e se interligam a padrões 

mais altos de violência e diminuição de mecanismos de proteção aos direitos das mulheres 

e das crianças, e a maiores índices de pobreza entre as mulheres (R. Albelda, 1999; Bradshaw 

et al., 2019; Chant, 2016; Madhok, 2019). 

Sallan Gül (2013) aponta que quanto mais estruturado em ideias patriarcais é um país, 

mais pobres e dependentes dos homens são as mulheres, devido à falta de renda regular, 

educação adequada, oportunidades de trabalho, benefícios de assistência social e a 
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manutenção do tempo com as responsabilidades de cuidados familiares gratuitos e onerosos, 

e mais suscetíveis  a violência e maus tratos. 

Contudo, Nie e Wang (2020) observam que a preocupação socioeconómica é que a 

pobreza feminina acarreta impactos negativos, que se multiplicam e prejudicam o bom 

desenvolvimento das sociedades, com isso, a estabilidade económica e social de um país está 

interligada a estabilidade financeira e emocional das mulheres. 

Portanto, iniciativas públicas e privadas preocupadas explicitamente com as mulheres 

são necessárias para aliviar as consequências da pobreza, e, como promoção da economia e 

do bem-estar da sociedade (Arguello, 2010). Para isso é necessário um certo grau de interesse 

e sensibilidade para observar de que forma o funcionamento dos governos nos moldes atuais 

visa a eficiência económica para as instituições, e, se acarreta prejuízo às mulheres: “um 

hospital, por exemplo, pode se tornar mais eficiente racionalizando os seus custos e liberando 

os pacientes precocemente para serem atendidos em casa” (Goldblatt, 2009, p. 450). Sendo 

necessário observar se os detalhes no funcionamento das instituições acarreta sobrecarga e 

prejuízo financeiro às mulheres (Naila Kabeer, 2020). 

Para Bradshaw et al., (2017), a pobreza feminina não é um fenómeno apenas 

económico, e quando são analisados diversos fatores, é perceptível que mulheres de diversos 

países sofrem as nuances da pobreza de tempo, em decorrência de fatores como as 

contribuições à renda familiar e das cargas desproporcionais do trabalho doméstico que 

exercem diariamente. Rice (2001), indica que essa perceção da pobreza de tempo se figura 

de maneira global quando observa-se como a pobreza das mulheres que são mães contribui 

para a pobreza das crianças e cria um círculo social vicioso. 

Sallan Gül (2013), analisa que o fenômeno pobreza é bem mais social, com 

consequências económicas, provenientes da estrutura que as sociedades estão moldadas, 

onde, as categorias de abuso sistêmico contra as mulheres são resultado de muitos elementos 

interdependentes, socialmente aceitos e vinculados ao funcionamento do Estado, e por esse 

motivo, precisam ser analisados em detalhes, que podem variar conforme a idade, estado 

civil, poder financeiro, etnia, escolaridade e classe social. 

 
2.2.2. O Caráter Multidisciplinar da Pobreza Feminina 

Para Nisak e Sugiharti (2020), as proporções da pobreza são mais graves do que os 

indicadores económicos apontam, o que significa um fenómeno estrutural de caráter 

complexo e multidimensional. Essa visão mais sensibilizada para a estrutura da pobreza fez 
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com que a metodologia amplamente adotada, usando a renda para medir a pobreza, 

mostrasse limitações, principalmente no tocante às mulheres, pois o critério pode desmerecer 

as nuances, a extensão e a severidade da pobreza na vida delas (Chattier, 2012; Park & 

Heshmati, 2019; Ravallion, 2015). 

Então, quais indicadores mediriam as dimensões da pobreza das mulheres? A 

pobreza multidimensional difere por género? O status socioeconómico das mulheres 

influência a sua pobreza multidimensional? Os autores Wu e Qi (2017), indicam que para 

obter essas respostas é necessário utilizar uma abordagem que tente avaliar a privação direta, 

por meio da coleta de dados de indicadores específicos, por exemplo, alimentos, roupas, 

condições de moradia, posse de determinados bens de consumo, saúde, educação, vida social 

e atividades de lazer. 

Ruspini (2001) acrescenta que essa abordagem pode auxiliar o desenvolvimento de 

uma visão mais completa a respeito da pobreza, utilizando indicadores de renda apenas como 

um indicador complementar. Para Madhok (2019), essa abordagem proporciona a 

compreensão de que as vulnerabilidades humanas são multidimensionais, abrindo 

oportunidade para avaliar as vulnerabilidades que as mulheres enfrentam e buscar as 

soluções necessárias. 

A Declaração e Plataforma de Ação de Pequim de 1995 (ONU, 1995) elencou a 

multidisciplinaridade da pobreza feminina, sendo sua manifestação profunda e enraizada ao 

seio da sociedade, e embora os debates acerca da melhoria dos auxílios as mulheres 

continuem latentes, o status legal ainda requer melhorias, estruturação e planeamento por 

parte dos serviços públicos para que o acesso a recursos financeiros, educacionais e de 

atendimento sejam mais abrangentes (Sallan Gül, 2013). Um planeamento que garanta um 

apoio ao sustento das mães solo, com educação as jovens pobres, formação inclusiva as 

mulheres adultas, cuidado e saúde a mulheres doentes, proteção contra violência com 

acompanhamento institucional e abrigos especializados em cuidados familiares, combate à 

discriminação e exclusão, creches e educação infantil, entre outros (Wu & Qi, 2017). 

Goldblatt (2009) assinala, que por mais que parte dos políticos e da sociedade 

critiquem o ‘assistencialismo’, as investigações empíricas que analisam a pobreza familiar 

verificam que dificilmente as mulheres pobres conseguirão sair da pobreza sem acesso à 

assistência social. Outro agravamento evidenciado é a disparidade dos índices de pobreza 

entre as regiões urbanas e rurais, as mulheres que vivem nas áreas urbanas têm um padrão 
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de vida mais elevado, devido a melhores acessos à educação, saúde, emprego e recebimento 

de ajuda social, enquanto na área rural, as mulheres estão mais suscetíveis a pobreza 

multidimensional e a dificuldades de se desvincularem de situações de violência doméstica; 

e dependendo do país ou região, ainda sofrem mais discriminação laboral e carência de 

posses territoriais (Arisukwu et al., 2021; Barrett & Swallow, 2006; Chant, 2008; Wu & Qi, 

2017). 

Para Cambois et al., (2019) e Mohammadpur et al., (2014), a pobreza 

multidimensional contribui para o abuso direto da violência. Quanto mais pobres são as 

mulheres, menos possuem meios financeiros e psicológicos de superarem traumas derivados 

dos efeitos da violência. Mulheres pobres que são chefes de famílias experimentam níveis 

extremos de abuso físico e sexual ao longo das suas vidas; e a situação do aumento de 

mulheres sem-teto está relacionada à fuga das mulheres da situação violenta em que se 

encontravam; bem como o abuso se substâncias entorpecentes também estão vinculadas a 

depressão e ansiedade decorrentes dos fatores de violência e abuso sexuais, comprometendo 

a independência financeira, a educação e atividades laborais (Bahramitash, 2014; Chant, 

2008; Rice, 2001). 

Para Rice (2001) e Ruspini (2001), essa situação pode ser majorada quando é 

vivenciada por mães com filhos pequenos. A falta de condições financeiras para manter a si 

e aos filhos, a falta de lugares adequados e de confiança para deixar as crianças, e a ameaça 

de companheiros violentos são somatórios de alto grau impeditivo para que as mulheres 

consigam a sua liberdade física e económica. Isso porque, as dificuldades de se 

desenvencilhar da pobreza são maiores quando somadas a falta de ajuda institucional, ao 

impeditivo de recebimento de auxílio, a irrisórios recursos financeiros e de rendimentos, a 

sobrecarga da divisão sexual do trabalho, a baixa escolaridade e a falta de posse de 

propriedade privada (Graham et al., 2004; Lomazzi et al., 2014). 

Essas desvantagens socioeconómicas podem colaborar para que o ciclo de violência 

e pobreza não se rompa e se torne uma situação geracional entre as mulheres da família, 

visto que, a pobreza de rendimentos desempenha um papel congruente que aumenta o 

impacto de outros indicadores de pobreza multidimensional: baixo status social, baixos 

níveis de participação na força de trabalho e baixo desenvolvimento educacional; fazendo 

com que se perca produção intelectual feminina e as possíveis mudanças nas tradições 

patriarcais (Arisukwu et al., 2021; Dauer & Gomez, 2006; Sallan Gül, 2013). 
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Portanto, as mulheres são mais propensas a experimentar padrões de vida mais baixos 

e é preciso dar devido destaque para as divisões de género no âmbito laboral, aonde as 

situações inerentes as mulheres como: gravidez, pós-parto, cuidados familiares, também 

ensejam em prejuízo remuneratório dentro e fora dos ambientes de trabalho; e para 

minimizar essas discrepâncias entre homens e mulheres, as instituições devem alocar 

recursos à pobreza multidimensional feminina (Goldblatt, 2009; Hays, 2003; Mohammadpur 

et al., 2014; Wu & Qi, 2017). 

Em suma, para erradicar a pobreza é indispensável que os formuladores de políticas 

públicas examinem como as economias sociais e solidárias podem se desenvolver e avançar 

na direção de diminuir as vulnerabilidades das mulheres; observando a variação regional das 

vulnerabilidades vividas, além das diferenças laborais que acontecem entre meio rural e 

urbano, garantindo o atendimento as necessidades básicas e urgentes, como primeiro passo 

para retirar as mulheres de graves situações de vulnerabilidade (Randy Albelda, 1999); o 

segundo passo é o desenvolvimento do poder político para maior representatividade 

comunitária, auxiliar na mudança de status social e na promoção de capacidades sociais 

(Bahramitash, 2014). 

Owusu-Afriyie e Nketiah-Amponsah (2014) apontam que as políticas públicas 

educacionais são uma estratégia eficaz no combate à pobreza e um investimento na 

independência financeira, visto que, quando governos assumem a responsabilidade no 

aumento do nível de escolaridade, habilidades, educação financeira e formações 

empreendedoras, os benefícios são visualizados no aumento do nível de rentabilidade e 

empregabilidade, e na diminuição da violência e da pobreza. Para Wallbank (1995), um 

complemento deve ser considerado: o fornecimento de bons serviços de creches, infantários 

e escolas, para que as mães possam ter tranquilidade ao buscar emprego e ao desempenhar 

as suas funções laborais. 

 
2.2.3. A Pobreza Feminina Inviabilizando o Desenvolvimento Sustentável 

Os debates a respeito da pobreza feminina se acirram, ao observarmos indicadores 

de impossibilidade do desenvolvimento sustentável ocorrer se a pobreza feminina não 

diminuir (Barrett & Swallow, 2006; Bradshaw et al., 2017; Chant, 2016; Naila Kabeer, 2020; 

Madhok, 2019). Quando em 2015, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ONU, 

2015c) foram adotados por líderes mundiais, a ONU já enfatizava a prioridade do combate 

à pobreza para que as demais metas tivessem hipótese de ser alcançadas. 
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Sendo a Agenda 2030, com o objetivo de erradicar a pobreza, um fator primordial 

para reestruturação económica dos países (Cambois et al., 2019; Wu & Qi, 2017): 

(...) Os ODS reconhecem o direito das mulheres à terra como um catalisador para a 

erradicação da pobreza (Objetivo 1), segurança alimentar e melhoria na nutrição, 

educação abrangente, igualdade de género e a conceção de autonomia para todas as 

mulheres e meninas. Esses benefícios podem ser acumulados para as mulheres 

quando os seus direitos são legalmente reconhecidos e defendidos nas suas 

sociedades (Collantes et al., 2018, p. 248). 

Segundo Wu e Qi (2017, pp. 68–69), pobreza não significa apenas “privação 

material, mas, também, privação de oportunidades e de escolhas necessárias para permitir 

que as pessoas alcancem e desfrutem de um nível básico de bem-estar em desenvolvimento 

humano. Esta privação é caracterizada por escassez material, de educação e saúde 

inadequadas, redes de apoio social fracas, insegurança e vulnerabilidade, baixa 

autoconfiança e impotência”. Podendo ser possível verificar os indicadores e limiares da 

pobreza utilizando as propostas da ONU: pobreza significa uma privação múltipla e severa 

das necessidades humanas básicas, tais como: ...Alimentos, água potável, instalações de 

saneamento básico, saúde, abrigo, educação e informação. Depende não apenas da renda, 

mas também do acesso a serviços sociais (ONU, 1995, 2015a). 

Para isso, Wu e Qi (2017) mensuraram a pobreza através de requisitos qualitativos: 

(...) 1. Educação: o ensino fundamental não foi concluído, ou seja, o tempo gasto com a 

educação foi menor que 5 anos. 

2. Saúde: o orçamento da saúde é insuficiente e deficitário. 

3. Doenças crónicas: doenças crónicas que permanecem nos últimos 6 meses. 

4. Hospitalização: hospitalizado no último ano. 

5. Nutrição: IMC inferior a 18,5. 

6. Renda: a renda familiar era inferior a algo em torno de 303 euros. 

7. Água potável: falta de água potável e encanada, utilizando como fonte de água: 

água de lago, água da chuva, poço ou água de lagoa. 

8. Saneamento: sem acesso a qualquer um dos seguintes: autoclismo interior, 

autoclismo exterior, WC ou WC público com descarga. 

9. Combustível para cozinhar: não possuir eletricidade, gás ou energia solar para 

cozinhar. 
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10. Eletricidade: sem acesso à eletricidade ou experiência frequente de cortes de 

energia. 

11. Alojamento: experimentando qualquer um dos seguintes: crianças de 12 anos 

que vivem com os pais num cómodo; três gerações vivem juntas num cómodo (Wu & Qi, 

2017, p. 71). 

Esses requisitos qualitativos ajudam-nos a perceber que os problemas decorrentes da 

má governação política e institucional contribuem para o fracasso dos ODS: a grande escala 

de corrupção em cada nível institucional, a insuficiência de vontade política, falta de boa 

governança, os sistemas burocráticos nas organizações, nepotismo e tradições religiosas com 

práticas patriarcais são exemplos de ações que podem enfraquecer a implementação de 

melhores ações e diminuir a confiança social no combate à pobreza feminina, e, 

consequentemente, inviabilizar o desenvolvimento sustentável (Lomazzi et al., 2014). 

Contudo, a pandemia da COVID-19 trouxe mais preocupação com a situação futura 

das nações, rompendo barreiras de harmonia entre os países, deflagrando o despreparo das 

governações na gerência da economia e da saúde, o que conturbou a melhoria dos 

indicadores de saúde e emprego para as mulheres (N. Kabeer et al., 2021). Bradshaw et al., 

(2019), enfatiza que governos e doadores já eram criticados pelo reduzido esforço em 

implementar os ODS, e, agora se utilizam da justificativa pandêmica para não alocar recursos 

na manutenção e viabilização de projetos, levando a atrasos, falta de monitorização e de 

implementação de projetos que acelerariam os cumprimentos dos ODS até 2030. 

2.2.4. Da Pobreza Feminina 

Já analisamos como a pobreza feminina possui raízes mais profundas do que a 

compreensão apenas económica, como essa pobreza se dá de forma múltipla e possui 

variáveis intrinsecamente vinculadas a situações locais e particulares; observamos a melhor 

forma de mensurar o grau de profundidade da pobreza e chegamos à conclusão da 

impossibilidade de se cumprir todos os ODS sem primeiramente cumprir o ODS 1, tendo a 

sensibilidade de ações exclusivas para mulheres e meninas, já que a qualidade da vida 

feminina e a situação vivida por elas é o elemento chave para um bom nível de 

desenvolvimento social e económico (Mohammadpur et al., 2014). 

Neste sentido, Arguello (2010), destaca que um direcionamento na estratégia 

política precisa ser avaliado, para que as políticas públicas de combate à pobreza feminina 

sejam bem implementadas, tenham resultados satisfatórios e duradouros: sendo necessário 
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abordar a falta de renda, a falta de ativos financeiros, a falta de oportunidades, e prestar 

atenção à economia política do Estado, visto que, reduzir a pobreza entre as mulheres exigirá 

melhorias na governança e atenção ao impacto das estruturas sociais tradicionais. As práticas 

culturais são profundamente enraizadas e de longa duração, e, por esse motivo, é importante 

considerá-las ao projetar um programa que auxilie a reduzir a pobreza das mulheres e a 

desigualdade de género (Madhok, 2019; Sallan Gül, 2013). 

Iniciativas voltadas explicitamente para as mulheres são necessárias como 

complemento das políticas públicas de promoção ao crescimento económico e os programas 

gerais de redução da pobreza (Mickelson & Hazlett, 2014; Munnell et al., 2020; Muthuki, 

2006; Rice, 2001). Seferiadis et al., (2017), complementa que o investimento em 

oportunidade educacional e no fortalecimento de vínculos comunitários podem resultar em 

práticas económicas, o que traz uma melhoria na saúde física e mental, cria redes de mútuo 

apoio no cuidado das crianças e auxilia nas melhorias dos meios de subsistencia e na 

mudança gradativa dos papéis de género, melhorado a capacidade das mulheres pobres de 

agir de forma sustentável, empática e ampliando as melhorias coletivas. 

Contudo, Lomazzi et al., (2014), destaca, que direitos individuais localizados 

precisam ser observados, posto que, a falta de poder individual e comunitário é visto 

frequentemente como um dos principais problemas para as melhorias das comunidades, e os 

operadores de políticas públicas que trabalham na implementação dos ODS precisam 

vincular a sua operabilidade ao nível local, mas utilizando parcerias globais eficazes, para 

entender como as culturas influem intimamente na forma de aplicar políticas sustentáveis. 

Para Collantes et al., (2018), essa visão local só será bem sucedida se incluir as 

mulheres nessas aplicabilidades, não apenas porque muitas tem um precioso papel de 

administradoras ambientais, mas, porque são constantemente excluídas do planeamento e 

tomada de decisões acerca da conservação e gestão sustentável, dos projetos de investimento 

e desenvolvimento sustentável em suas comunidades. Com essa visão, cabe aos governos 

diminuir e extinguir práticas discriminatórias que impedem mulheres de obter 

financiamento, comprar, herdar e manejar terras e propriedades, através de políticas que 

possuam a função de agir em proteção e em benefício dos direitos das mulheres, 

independentemente do local onde habitam (Collantes et al., 2018; Dao, 2004; Rakodi, 1999). 

Além desses pormenores, para Goldblatt (2009), é necessário um debate que leve a um 
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consenso transnacional sobre a segurança social e as melhores práticas que a previdência 

social deve direcionar ao combate à pobreza feminina. 

Como discorremos, são inúmeras as dificuldades para erradicar a pobreza 

feminina, desde capacitar as mulheres para se tornarem conscientes do seu papel na 

sociedade, dos seus direitos básicos, até as vantagens da liberdade económica feminina 

(Murthy et al., 2008; Sallan Gül, 2013). Os desafios para a erradicação da pobreza feminina 

são diversos, complexos e requisitam articulações variadas, claras e de longo prazo, que não 

minimizem o risco que as mulheres correm em continuar na pobreza (Seferiadis et al., 2017), 

mas que possuam eficiência a longo prazo, agindo localmente, dentro das necessidades do 

contexto global, para obter um acréscimo na habilidade coletiva das mulheres, salientando 

que a eficiência individual, consequentemente aumenta a eficiência Estatal (Murthy et al., 

2008). 
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3. Metodologia 

O presente trabalho foi desenvolvido em duas fases principais: (i) revisão sistemática 

da literatura e (ii) estudo de caso. Neste capítulo apresentam-se as estratégias e técnicas 

usadas no desenvolvimento da investigação. 

3.1. Revisão Sistemática da Literatura 

A revisão sistemática da literatura é essencial na investigação científica, uma vez que 

nos permite compreender o que já existe em determinada disciplina ou tema, e possibilita o 

desenvolvimento de um quadro de análise (Xiao & Watson, 2019). 

É feita através de 3 etapas principais (Torraco, 2005; Xiao & Watson, 2019): seleção 

da literatura, no qual estabelecemos os objetivos que pretendemos responder e onde 

definimos a base de dados que iremos recolher nossos artigos científicos para obtenção 

inicial dos artigos científicos; análise e categorização da literatura selecionada; síntese e 

reporte da informação, ou seja, o desenvolvimento do quadro analítico. 

 
3.1.1. Seleção da Literatura 

A revisão sistemática da literatura desenvolvida teve como objetivo compreender o 

funcionamento e utilidade da Economia Donut, e quais os tipos de pobreza as mulheres 

sofrem com maior frequência. Para melhor entendimento foi necessário decompor os dois 

temas em partes, a fim de poder efetuar um estudo mais direcionado, para encontrar os 

elementos-chave de como a Economia Donut pode auxiliar na diminuição da pobreza, e o 

que é necessário para diminuir a pobreza feminina, ambicionando investigar a relação entre 

os temas, para compreender a maneira pela qual estão organizadas e estruturadas as ideias 

dos autores (Marconi & Lakatos, 2003). 

Restringiu-se a pesquisa da literatura à base de dados Scopus e Google Scholar, duas 

bases de dados utilizadas com frequência por pesquisadores. Primeiro pesquisamos na 

Scopus entre janeiro e julho de 2021, usando as palavras-chave “Doughnut Econom*” e 

“Women Poverty*”. Utilizámos o Google Scholar para aceder a artigos aos quais a 

Universidade de Aveiro não possuía acesso livre no Scopus. Limitamo-nos a estudos 

publicados na língua inglesa. 
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Tabela 1 – Identificação da literatura 
 

Fizemos uma triagem inicial, limitando os estudos a “Review” e “Article”, excluindo 

os restantes estudos por não possuírem revisão por pares; em seguida, verificamos quais 

estudos possuíam acesso livre ao texto completo (Xiao & Watson, 2019). 

 
Tabela 2 – Triagem para inclusão da literatura 

 

Analisámos os resumos dos 15 artigos com o tema “Dougnut Econom*” e dos 96 

artigos com o tema “Women Poverty*”, selecionando os artigos que continham a descrição 

e o foco nos temas escolhidos, sendo excluídos estudos com temas em que a metodologia 

não era relevante para compreender a pobreza feminina de forma holística, ou que a 

metodologia era quantitativa, circunscrita a determinado grupo estudado pela área da saúde. 

Foram também excluídos artigos sem a identificação da autoria (Xiao & Watson, 2019). 

 
Tabela 3 - Seleção dos artigos por qualidade e elegibilidade 

 

No total, foram selecionados 15 estudos da pesquisa inicial com o tema “dougnut 

econom*” e 56 estudos da pesquisa inicial com o tema “women poverty*” por possuírem 
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acesso ao texto completo, estarem escritos em língua inglesa, serem artigos científicos ou 

revisões e estarem em consonância com os temas pesquisados (Torraco, 2005). 

 
 

Figura 1 – Estrutura para obtenção do banco de dados 
 
 

Para enriquecer a de informações (Bardin, 2018), e elucidar a base económica da 

pesquisa Mariana Mazzucato, Ha-Joon Chang, Amartya Sen, Joseph E. Stiglitz, Thomas 

Pikkety. Ademais, identificamos e incluímos alguns autores com publicações na temática 

economia e justiça climática: David C. Korten, Petrônio de Tilio Neto, Nancy Fraser, Daniel 

Christian Wahl, Boaventura de Sousa Santos e Ladislau Dowbor. Para assim, conseguir 

elaborar uma intersecção entre a Economia Donut e a pobreza feminina. 

Procedeu-se a análise de conteúdo dos artigos científicos selecionados através de 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, aplicando um tratamento da 

informação contida nas mensagens (Bardin, 2018), para verificar através da análise dos 

textos a proximidade e conexões entre os temas “economia Donut” e “pobreza feminina”. 

Assim, passamos a análise indutiva dos 56 artigos com as palavras-chave “women 

poverty*” e dos 15 artigos com as palavras-chave “doughnut econom*”. Conforme Marconi 

& Lakatos: “a indução é um processo mental, por intermédio do qual, partindo de dados 

particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não 

contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a 
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conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se 

basearam”. 

Deste modo, passamos a verificar quais as informações pertinentes acerca de cada 

um dos dois temas escolhidos (Economia Donut e pobreza feminina), para compreender os 

dados coletados, estabelecer conexões entre os temas e verificar a correlação entre eles, e a 

forma que se relacionam com os objetivos da investigação. 

Utilizamos a análise de conteúdo por sua finalidade de interpretar as comunicações, 

através de uma técnica de investigação orientada pela descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo das comunicações (Berelson, 1952). Através da observação de 

regras é possível uma análise categorial: 

a) Adequar os temas, considerando a semelhança que possibilite associação entre 

eles: observar e analisar o fenómeno da pobreza feminina com a finalidade de descobrir os 

tipos que mais se manifestam; analisar como a ED se aplica e os benefícios nesse novo 

processo económico para a diminuição da pobreza. 

b) Observar os temas exclusivamente em relação a pobreza, para poder aplicar 

afirmações que sejam homogêneas: comparar os temas para aproximá-los, com a finalidade 

de descobrir a relação entre eles, ou seja, se a ED possui requisitos para a redução da pobreza. 

c) Adequar o processo: generalizar a relação encontrada entre o fenómeno pobreza 

feminina e os tipos de pobreza que a ED pretende diminuir, para criar categorias que possam 

ser utilizadas para o estudo de caso (Bardin, 2018). 

 
3.1.2. Desenvolvimento do Quadro Analítico 

A delimitação concetual foi empregue para perceber à medida que as informações 

fossem colhidas, a origem concetual holística do fenómeno (pobreza feminina) e as 

tipologias multidisciplinares mais recorrentes do fenómeno, e assim, criar categorias 

provenientes da multidisciplinariedade do fenômeno, mas descritas através dos conceitos 

encontrados. Pretendeu-se utilizar os tipos de pobreza mais recorrentes como categorias e 

isolar as palavras-chave, utilizando as palavras-chave como métrica identificadora nos 

estudos de caso, conforme sugerido por Yin (2001). 

Tendo em vista que a ED tem assentado os seus princípios na observação dos 

cumprimentos dos ODS como parte da implementação das suas práticas económicas, 

pudemos utilizar a base descritiva do ODS 1 como ponto inicial para destrinchar os conceitos 

das pobrezas mais recorrentes na revisão de literatura e estruturar as categorias da pobreza. 
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Não podemos desconsiderar a importância que a Agenda 2030 vem ganhando ao 

longo dos anos, como fundamentação descritiva para erradicar a pobreza extrema, em as 

desigualdades sociais. Garantindo direitos iguais aos recursos económicos, bem como 

acesso a serviços básicos, recursos naturais, novas tecnologias e serviços financeiros 

apropriados. Para construir resiliência para redução da vulnerabilidade das alterações 

climáticas e demais eventos (ONU, 2015, seção Goal 1 Targets). 

Para Bardin (2018), o interesse da análise de conteúdo está na inferência conduzida 

através do tratamento da mensagem. Após a descrição observada na revisão sistemática da 

literatura e a partir da observação da análise textual das pobrezas mais recorrentes na 

literatura foi possível criar uma classificação por categorias. 

Ao levar em observância a complexidade do fenómeno pobreza encontrado, 

categorizar a pobreza em decorrência dos tipos mais gerais que aparecem na literatura, pode 

ajudar-nos a perceber e avaliar os estudos de caso mais objetiva e racionalmente. A 

categorização é necessária como instrumento para generalizar os fatos que encontraremos 

no estudo de caso, para “expor as condições sob as quais é provável que se encontre um 

fenómeno em particular” (Yin, 2001, p. 69), possibilitando que a estrutura teórica possa ser 

replicada. 

Segundo Hartley (2004), os dados podem ser organizados em torno de certos 

tópicos, temas-chave ou questões centrais, e examinados para enxergar se encaixam-se ou 

não nas categorias. Por conseguinte, pela percepção da pobreza multidimensional na 

Revisão sistemática da literatura (Cambois et al., 2019; Nie & Wang, 2020; Ruspini, 2001; 

Wu & Qi, 2017), formulamos como métrica, o conjunto de conceitos mais perceptíveis na 

literatura e extraímos suas palavras-chave, operando-os como categorias 

 
Tabela 4 – Grelha categorias da pobreza 

 

Tipo de 
pobreza 

Descrição Palavras-chave Referência 

Pobreza de Baixo fluxo de recursos financeiros Salário; (R. Albelda, 1999; Dale, 

Rendimentos provenientes de   dois   componentes: rendimentos; renda; 2020; Nisak & Sugiharti, 

 Derivados do trabalho (salários, ganhos financeiros; 2020; Piketty, 2014; Rice, 

 emolumentos, gratificações, bónus, juros; lucros; 2001) 

 renda do   trabalho   não   assalariado, dividendos;  

 ganhos financeiros,   além   de   outras remuneração.  

 rendas remuneradoras do trabalho, de   
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 acordo com estatutos jurídicos) e a renda 

do capital (aluguéis, dividendos, juros, 

lucros, ganhos de capital, ‘royalties’ e 

outros rendimentos obtidos do simples 

fato de ser dono do capital: terras, 

imóveis, ativos financeiros etc.). 

  

Pobreza de 

Saúde 

Falta ou impedimento ao acesso à 

assistência médica, psicológica e 

hospitalar de qualidade, em serviços de 

saúde públicos ou privados, falta de 

acesso a tratamentos médicos e 

tratamentos preventivos, exames 

médicos e/ou laboratoriais, e a 

medicamentos, comprometendo a saúde 

física e mental, a saúde sexual e 

reprodutiva, tendo a sua qualidade de 

vida e expectativa de vida 

comprometida 

Assistência médica; 

assistência 

psicológica; 

tratamentos; 

saúde; saúde física; 

saúde mental; saúde 

sexual; reprodutiva; 

exames. 

(Arguello, 2010; Lomazzi 

et al., 2014; Mazzucato, 

2018; Nie & Wang, 2020; 

Nisak & Sugiharti, 2020; 

Oliveira et. al, 2020; 

Piketty, 2014; Sen, 2010; 

Ssemugabo et al., 2021; 

Stiglitz, 2020; Waddock, 

2020) 

Pobreza 

Educacional 

Falta ou impedimento ao acesso aos 

serviços de educação escolar, 

alfabetização e escolaridade, a recursos 

culturais e intelectuais, a informações de 

qualidade, conhecimento técnico e/ou 

específico, cursos, ‘workshop’, 

palestras, aulas, formação, 

conhecimentos informáticos, acesso à 

cultura, artes etc. 

educação; escolar; 

alfabetização; 

escolaridade; 

cursos;  aulas; 

‘workshop’; 

conhecimento; 

cultura; intelectual; 

informação; acesso 

à informação; 

palestras. 

(Cambois et al., 2019; N. 

Kabeer, 1996; Luukkanen 

et al., 2021; Mazzucato, 

2018; Nie & Wang, 2020; 

Piketty, 2020; Sen, 2010; 

Stiglitz, 2020; Wu & Qi, 

2017) 

Pobreza 

Alimentar 

Carência de meios para obter o mínimo 

de alimentos para satisfazer as 

necessidades nutricionais essenciais, 

seja por impossibilidade financeira, de 

liberdade ou familiar; falta de posse de 

uma quantidade adequada de alimento, 

o que pode ser através do cultivo ou da 

compra, levando o indivíduo a um 

estado    de    necessidade    alimentar, 

insuficiência   alimentar,   subnutrição, 

alimentos; 

necessidades 

nutricionais; 

refeição; comida; 

necessidade 

alimentar; 

insuficiência 

alimentar; 

subnutrição; 

desnutrição; 

(Korten et al., 2018; 

Murthy et al., 2008; 

Oliveira et. al, 2020; 

Piketty, 2020; Raworth, 

2017a; H Schlör et al., 

2018; Sen, 2010; 

Ssemugabo et al., 2021; 

Starrels et al., 1994; Tilio 

Neto, 2010) 
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 desnutrição, privação de alimentos e/ou 

fome. 

privação de 

alimentos; fome. 

 

Pobreza de Déficit ou insuficiência em estrutura de habitação; moradia; (Casarejos et al., 2021; 

infraestrutura base material como: habitação casa; água; Crowley et   al.,   2021; 

 adequada, moradia, casa, água, saneamento básico; Graham et   al.,   2004; 

 saneamento básico,   esgoto,   energia esgoto; energia Korten et al., 2018; 

 elétrica, eletricidade, transporte, internet elétrica; Piketty, 2020;   Ruspini, 

 etc. eletricidade; 2001; Santos, 2020; 

  transporte; internet. Ssemugabo et al., 2021; 

   Wu & Qi, 2017; Xu et al., 

   2018) 

 

 
3.2. Estudo de Caso 

O estudo de caso é uma investigação detalhada dos dados de um fenómeno ou 

processo social, recolhidos durante um período de tempo, para obter uma análise dos 

processos que influenciam as questões teóricas estudadas; com o objetivo de compreender 

como os processos são influenciados e influenciam o contexto (Hartley, 2004). 

Sendo uma estratégia de pesquisa adequada para questões de pesquisa que requerem 

uma compreensão detalhada dos fenómenos, devido à riqueza das condições contextuais que 

podem ser pertinentes ao fenómeno da investigação, temos a intenção de identificar se os 

objetivos da investigação são respondidos, indicando lacunas e analisando propostas de 

melhorias, favorecendo o aparecimento de novas ideias e contribuições teóricas que possam 

auxiliar novas observações científicas e abordagens empíricas (Hartley, 2004; Yin, 2001). 

Optamos pelo estudo de caso porque queríamos saber como a ED funciona na prática. 

Conforme Hartley (2004), é necessário planejar, selecionar e organizar o estudo de caso, e a 

questão inicial era escolher onde recolher os dados, quais dados seriam recolhidos, quais as 

cidades/bairros/países seriam selecionadas para a recolha dos dados, quantos locais escolher 

e porque escolhe-los. Pretendíamos descobrir como funcionam os projetos empíricos da ED, 

com o propósito de verificar se/como a ED, por intermédio desses projetos concretos, 

contribui para a redução da pobreza feminina. 

A primeira estratégia foi descobrir o local onde obteríamos as informações sobre as 

cidades/bairros/países que estão a pesquisar, desenvolver ou implementar a ED, para 
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definirmos quem são, quais as informações estavam disponíveis e se haviam informações 

documentais disponíveis para pesquisa e análise. 

 
3.2.1. Seleção dos Estudos de Caso 

A ED foi criada pela economista Kate Raworth, portanto, a primeira estratégia foi 

pesquisar a página oficial da economista. Através da página descobrimos que uma 

plataforma internacional havia sido criada para reunir interessados em conhecer, estudar, 

compartilhar informações, modelar o Donut de suas localidades e aplicar o modelo. Através 

da plataforma DEAL1 observamos cidades/bairros/países que estão interessados no modelo 

Donut de economia, porém, foram identificadas cinco cidades que estão a fazer o 

“downscaling” do modelo Donut para políticas e práticas locais, além, de dialogarem entre 

si o processo, possibilitando tornar o modelo Donut mais uniforme: Melbourne, Bruxelas, 

Amsterdam, Sydney e Berlim. O acesso à plataforma DEAL foi feito em maio de 2021. 

A escolha da amostragem foi feita a partir da possibilidade de, observar os 

documentos (Yin, 2001), das cinco cidades que estão implementando a ED e verificar os 

projetos que estão sendo implementados. 

Passos para obtenção, recolha e análise dos dados contidos nos documentos 

1) Acessar a página oficial do ‘Donut’ de cada cidade. 

2) Verificar quais os documentos disponíveis nas páginas oficiais.3) Selecionar os 

documentos que possuem a discricionariedade dos projetos de ED. 

4) Analisar nos documentos a composição dos projetos para coleta de dados. 

5) Estabelecer um encadeamento das evidências para desenvolver um banco de dados 

com nome do projeto, função do projeto, objetivos, resultados e participantes. 

6) Consultar no corpo do texto do projeto as palavras-chave formuladas a partir da 

grelha categorias da pobreza. 

A plataforma “DEAL” foi cofundada pela autora Kate Raworth, que participa como 

líder concetual, e por uma equipe operacional que quantifica e analisa dados, acompanha e 

auxilia a instrumentalizar a metodologia a nível local, para as cidades que desejam criar seu 

Donut através da redução da escala. 

 
 

 
 

1 “Doughnut Economics Action Lab (DEAL)”, com o objetivo de transformar o Donut Económico da teoria 
à prática. 
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Por esse motivo, o fator de participação e acompanhamento de especialistas em ED 

pode ser verificado nos projetos. Amsterdam, Melbourne e Bruxelas possuem atores formais 

e informais envolvidos no modelo do Donut, enquanto Sydney e Berlim buscam 

investimento e apoio através dos atores informais: acadêmicos, pesquisadores e grupos 

comunitários. 

As evidências para um estudo de caso vieram de fonte documental e o trabalho de 

coleta de dados na realização dos estudos de caso foi feito através de “um encadeamento de 

evidências, isto é, ligações explícitas entre as questões feitas, os dados coletados e as 

conclusões a que se chegou” (Yin, 2001, p. 105). 

Os documentos de ED foram selecionados por possuírem aparentemente evidências 

que: podem ser revisadas inúmeras vezes; contém nomes, referências e detalhes exatos do 

modelo Donut; arbitram o espaço de tempo em que foram criados, os eventos e ambientes 

distintos de acordo com a localidade. Porém, levamos em conta que a seleção pode ser 

tendenciosa quando faltam dados para uma coleta completa, o relato pode conter visões 

tendenciosas que representam ideias preconcebidas (desconhecidas) dos autores e podemos 

ter o acesso negado ou parcialmente negado a integra dos documentos (Yin, 2001, p. 108). 

Os documentos foram escolhidos não por sua precisão, temos consciência de que 

podem conter interpretações tendenciosas, mas por serem os primeiros documentos 

redigidos com o modelo Donut, já que o modelo, apesar de ter sido criado em 2012 pela 

economista Kate Raworth, apenas nos últimos anos despertou a curiosidade para seu 

desenvolvimento aplicacional em cidades, bairros e países, bem como de atores formais e 

informais. 

E por ser um modelo novo aplicado, não há muitos documentos que contenham sua 

aplicabilidade prática. Por esse motivo, escolhemos as cinco cidades que demonstraram duas 

características importantes para a recolha de dados: 

a) modelaram o Donut de suas cidades; 

b) possuem características de aplicabilidade do modelo, ou seja, aparentemente estão 

atuando em projetos práticos. 

A sequência para coleta de dados foi dividida em quatro partes: (1) identificação e 

seleção das cidades que estão implementando a economia Donut; (2) identificação da página 

oficial do Donut de cada cidade selecionada; (3) identificação dos documentos do modelo 
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Donut de cada cidade selecionada; (4) verificação de quais projetos práticos de Economia 

Donut continha nos documentos. 

 
 

Figura 2 – Página online do 'Donut' de cada cidade selecionada 
 
 
 
 

Tabela 5 – Documento que contém os projetos práticos da ED 
 

 

Primeiramente, verificamos todos os projetos encontrados, catalogamos segundo sua 

função e atividade, logo, percebemos a necessidade de exclusão daqueles que não 

preenchiam os requisitos para responder os objetivos da investigação: os que apareciam 

repetidamente em categorias diversas (para catalogar cada projeto apenas uma vez), os que 

não funcionavam ativamente nas cidades selecionadas para o estudo e os que não possuíam 

atuação social, ou seja, no âmbito da atuação não contribuíam ativamente para o 

desenvolvimento e/ou melhoria da estrutura da comunidade (visando os objetivos da 

investigação). 
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Tabela 6 – Escolha dos projetos 
 

 
 
 
 

Figura 3 – Estrutura da identificação dos projetos 
 
 

3.2.2. Recolha e Análise dos Dados 

O passo seguinte foi verificar dentro dos 111 projetos identificados aptos para a 

investigação, aqueles que atuam com objetivo de auxiliar na redução de algum tipo de 

pobreza. Para a recolha de dados, analisamos individualmente o texto de cada projeto, para 

verificar como funcionam, onde funcionam, quem participa, quem administra, quem financia 

e quem é beneficiado, e para definirmos a atuação que cada projeto tem no âmbito da 

pobreza, onde poderíamos avaliar a narrativa para poder utilizar a grelha com as palavras- 

chave definidas como categorias da pobreza (pg 45-47) para classificar os projetos. 

Como o texto dos projetos poderiam ser volumosos, tivemos que criar arquivos 

individuais para cada cidade, com objetivo que os dados ficassem com fácil acesso e 

prontamente recuperáveis para inspeção ou nova leitura, conforme sugerido por Yin (2001). 

Nosso banco de dados foi formulado em formato de narrativa a partir de títulos elaborados 

para responder espontaneamente às questões do protocolo do estudo de caso, e para que 

pudessem servir a discussão. 

Para a observação do conteúdo dos projetos quanto a atuação contra a pobreza, 

levamos em consideração o princípio da semelhança, atendendo o objetivo geral do estudo 
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que é compreender de que forma a ED pode contribuir para práticas locais de redução de 

pobreza feminina. 

A análise por semelhança funciona através do desmembramento do texto (Bardin, 

2018), e se deu após leitura e análise dos projetos, para observar quais os tipos de pobreza 

alcançam. Fazendo um enquadramento das funções sociais e/ou econômicas descritas, 

procurando indícios de combate ou suavização para as diferentes categorias da pobreza e de 

qual forma os projetos estão agindo para a diminuição da pobreza. A tabela com os 111 

projetos selecionados, classificados conforme a métrica para a categoria da análise de dados 

se encontra no anexo 1. 

 
Tabela 7 – Contagem dos projetos de acordo com a grelha categorias da 

pobreza 

 
 
 

Para a análise do estudo de caso, utilizamos a lógica de adequação ao padrão, 

comparando o padrão empírico dos projetos com a base teórica definida para identificar se 

os padrões coincidiam com a validade interna (Yin, 2001, p. 136). 

Com a identificação dos projetos que atuam na diminuição de alguma categoria da 

pobreza, passamos a estudar quais projetos atuam em conformidade com os objetivos da 

investigação, para selecionar projetos que especificamente possuam o acolhimento a 

mulheres e raparigas (OE.1) e/ou que demonstrem várias fontes de evidências, no corpo do 

texto do projeto, que contribuem para a melhoria de qualidade de vida das mulheres (OE.2). 

Após buscar no corpo do texto dos projetos as palavras-chave da grelha categorias 

da pobreza, utilizamos as palavras-chave: woman; women; sexual assault victim; gender- 

based violence) para cruzarmos esses dados. Procuramos identificar e categorizar os tipos 

específicos das evidências a partir da grelha definida, e, desenvolvemos um banco de dados 

e estabelecemos um encadeamento das evidências, para saber quais projetos ajudam a 



42  

reduzir a pobreza feminina. Conforme o disposto na literatura: a violência de género pode 

contribuir para o aumento ou manutenção da pobreza entre as mulheres, portanto, as 

palavras-chave nesse sentido foram utilizadas para verificar se há projetos que combatem a 

violência contra as mulheres dentro dos projetos que ajudam a reduzir a pobreza (Arisukwu 

et al., 2021; Bradshaw et al., 2017; Dauer & Gomez, 2006; Goldblatt, 2009; Nie & Wang, 

2020; Rice, 2001; Sallan Gül, 2013; Starrels et al., 1994). 

 
Tabela 8– Contagem dos projetos por evidencia 
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4. Resultados e Discussão 

Com a análise dos dados, identificamos um número de 111 projetos atuando no 

combate para diminuição da pobreza em alguma proporção (anexo 1), sendo que 11 deles 

atuam para redução da pobreza das mulheres. 

 
Tabela 9 – Projetos que auxiliam na redução da pobreza feminina 

 

Nº Cidade Projeto Descrição Tipo de pobreza 
abordada 

1 Melbourne Fare Share Instituição que atua através de cozinhas 
beneficentes, arrecadando insumos e 
preparando refeições saudáveis que são 
distribuídas gratuitamente. 

Alimentar 

2 Melbourne RedRAustralia Agência internacional que atua com resposta 
humanitária em locais de conflito ou 
necessidade. 

Alimentar, saúde, 
infraestrutura, 
educacional, 
rendimentos; 
combate à violência 

3 Melbourne Shebah Aplicativo de serviço de transporte com 
motoristas mulheres para atender mulheres e 
crianças. 

Rendimentos 

4 Melbourne Community 
Exchange 
System 
Australia 

Sistema de trocas sem moeda. Ao ajudar 
outras pessoas, você passa a ter o direito de 
receber bens, serviços ou ajuda de outra 
pessoa. 

Rendimentos 

5 Melbourne Sister Works Empresa social sem fins lucrativos, que por 
meio do trabalho, educação, emprego, 
empreendedorismo e liderança, apoia 
mulheres refugiadas, requerentes de asilo ou 
migrantes a melhorar sua confiança, bem- 
estar mental, senso de pertencimento e 
perspectiva econômica. 

Rendimentos, 
saúde, educacional 

6 Melbourne Good Shepherd Instituição de caridade que trabalha para 
apoiar mulheres e meninas que sofrem abuso 
e desvantagem, através de serviços e apoio 
nas áreas de violência doméstica e familiar, 
insegurança financeira e jovens em situação 
de desvantagem, aborda as questões 
significativas que afetam mulheres, meninas 
e famílias; fornecendo serviços, habitação, 
bem-estar financeiro com empréstimos sem 
juros, acesso a financiamento seguro e 
acessível. 

Alimentar, 
rendimentos, saúde, 
infraestrutura, 
educacional; 
combate à violência 

7 Melbourne She’s Crowd Plataforma que coleta dados sobre a violência 
de gênero por meio de histórias 
compartilhadas. Os dados ajudam a buscar 
mudanças e cobrar políticas públicas para o 
combate à violência de gênero e mudanças 
para tornar a sociedade mais segura. 

Educacional; 
combate à violência 

8 Melbourne #LetHerSpeak Campanha criada por uma jornalista e um 
escritório de Advocacia, com o intuito de 
reformar a lei que impede vítimas de agressão 
sexual falarem sobre o crime e os agressores. 

Educacional; 
combate à violência 
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9 Sydney Pingala Cooperativa solar liderada por cidadãos, que 
trabalha para uma transição energética limpa 
e justa. 

Infraestrutura, 
educacional, 
combate à violência 

10 Sydney Crop Swap 
Australia 

Entidade informal sem fins lucrativos que 
funciona a partir da troca de insumos 
alimentares excedentes de plantações 
individuais e comunitárias, sem utilização de 
moeda. 

Alimentar; 
rendimentos, 
educacional 

11 Amsterdam Smart Window 
Dressing 

Projeto que capacita mulheres à margem da 
sociedade para costurarem cortinas isolantes 
térmicas e facilita a venda, com o objetivo de 
se tornar uma cooperativa. 

Rendimentos, 
infraestrutura, 
educacional 

 

Das cinco cidades analisadas, três cidades (Melbourne, Sydney e Amsterdam) 

possuem projetos que auxiliam na redução da pobreza feminina em alguma categoria da 

pobreza, e uma cidade (Melbourne) tem projetos que além de auxiliar na redução da pobreza, 

também auxiliam na redução da violência contra as mulheres e raparigas. Os projetos 

selecionados foram qualificados como sendo participe do Donut Econômico através da 

verificação no documento das cidades que as características, funções, engajamento e 

atribuições dos projetos estão em conformidade com a proposta do modelo Donut de cada 

cidade (Luukkanen et al., 2021; Raworth, 2017a). 

4.1. Análise e Discussão dos Resultados 

Quanto ao objetivo geral da investigação que era o de compreender de que forma a ED pode 

contribuir para práticas locais de redução de pobreza feminina, identificamos 11 projetos 

que auxiliam na redução de pobreza feminina, todos diferentes entre si, e alcançando 

diferentes características da pobreza. 

A sequência da apresentação da análise e discussão dos resultados acontecerá pela 

ordenação da grelha categorias da pobreza, formulada a partir da revisão sistemática da 

literatura onde foram identificadas as pobrezas mais recorrentes vivenciadas pelas mulheres, 

para assim verificar os objetivos específicos: identificar as propostas da ED para a redução 

da pobreza feminina (OE.1); e analisar de que forma as propostas para a redução da pobreza 

feminina estão sendo implementadas ao nível local (OE.2). 

A forma como cada cidade elaborou seus documentos interferiu em nossos resultados 

e, portanto, achamos necessário discorrer sobre o assunto como parte da lacuna. 

 
4.1.1. Pobreza de Rendimentos 

A descrição de pobreza de rendimentos encontrada na revisão sistemática da 

literatura é de: baixo fluxo de recursos financeiros provenientes de dois componentes: 
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derivados do trabalho (salários, emolumentos, gratificações, bónus, renda do trabalho não 

assalariado, ganhos financeiros, além de outras rendas remuneradoras do trabalho, de acordo 

com estatutos jurídicos) e a renda do capital (aluguéis, dividendos, juros, lucros, ganhos de 

capital, ‘royalties’ e outros rendimentos obtidos do simples fato de ser dono do capital: 

terras, imóveis, ativos financeiros etc.). 

As palavras-chave que utilizamos para reconhecer os projetos que auxiliavam a 

pobreza de rendimentos foram: salário; rendimentos; renda; ganhos financeiros; juros; 

lucros; dividendos; remuneração. Buscamos no corpo dos documentos por elas e 

encontramos sete projetos: RedR Australia (Melbourne), Shebah (Melbourne), Community 

Exchange System Australia (Melbourne), Sister Works (Melbourne), Good Shepherd 

(Melbourne), Crop Swap Australia (Sydney) e Smart window dressing (Amsterdam). 

RedR Australia auxilia na diminuição da pobreza de rendimentos no âmbito de 

capacitar a população local para planejamento de riscos e auxiliar na recuperação de locais 

afetados por catástrofes: remunerando a população local em projetos de construção e 

reconstrução, aumentando a resiliência económica, a renda da comunidade e as qualificações 

comunitárias, proporcionando trabalho temporário nos locais e encorajando a resiliência 

através da gestão de riscos futuros. 

Os impactos das alterações climáticas colocam em risco a resiliência social; o que 

requer medidas que protejam e apoiem diretamente os direitos humanos (Olsson, 2020). 

Todas as medidas tomadas são estudadas para proteção de catástrofes naturais e sociais, 

buscando primeiramente proteger os mais vulneráveis: mulheres e crianças; para isso, a 

capacitação comunitária recebe treinamento sobre direitos humanos, combate e proteção à 

violência. Direitos e liberdades políticas e civis são cruciais para que as pessoas possam 

desenvolver suas capacidades por completo (Waddock, 2020). Em todos os setores as 

mulheres estão envolvidas, desde profissionais mulheres da instituição, encarregadas em 

lidar com situações de vulnerabilidade feminina onde é necessário confiança, quanto no 

recebimento de ajuda e participação comunitária, a promoção da igualdade de tomada de 

decisões das mulheres aumenta o poder de negociação das mulheres nas famílias e na 

sociedade, contribuindo para a participação feminina na tomada de decisões importantes 

(Bradshaw et al., 2017). Nos projetos é enfatizada a remuneração igualitária entre homens e 

mulheres nos trabalhos temporários viabilizados pela instituição, contribuindo para o 
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fortalecimento dos direitos das mulheres trabalhadoras, o que repercute na capacidade das 

mulheres em desenvolver estratégias de enfrentamento nas crises (Arguello, 2010). 

Shebah auxilia na diminuição da pobreza de rendimentos no âmbito da oportunidade 

de mulheres serem exclusivamente as que prestam os serviços da empresa. Contribuindo 

para a melhoria de oportunidades no mercado de trabalho para as mulheres e diminuição da 

discriminação de género que aprofunda a pobreza feminina (Nie & Wang, 2020). 

Sendo um serviço de transporte por carros particulares, feito através de aplicativo, 

prestado por mulheres, para proporcionar um serviço seguro a mulheres e crianças, o que 

aumenta a segurança, confiança e a circulação monetária entre as mulheres. O 

compartilhamento de veículos automotores promove uma maior equidade locomotiva, 

economia devido a diminuição de veículos particulares e com isso a diminuição de emissões 

de gazes poluentes. A implementação de trabalho decente permite incluir as mulheres na 

economia formal, para desfrutar de segurança no trabalho e condições saudáveis de trabalho 

(Arguello, 2010). 

Community Exchange System Australia auxilia na diminuição da pobreza de 

rendimentos por ser um sistema de troca baseado na comunidade, fornecendo os meios para 

que seus usuários troquem seus bens e serviços, tanto local, quanto remotamente. Uma forma 

de criar valor coletivo com múltiplos significados, não apenas valor económico (Waddock, 

2020). Com a Internet, as informações podem substituir moedas a fim de construir uma 

comunidade e manter a riqueza onde ela é criada, abrindo espaço para uma diversidade 

alternativa (Calisto Friant et al., 2020). Como a riqueza gerada pelos usuários de um sistema 

de troca local só tem valor na comunidade em que é gerada, ela continua circulando para 

criar mais riqueza para todos de forma igualitária. O que fortalece práticas de mercado 

baseadas em valores morais e justiça distributiva (Waddock, 2020). Dentro da comunidade, 

grupos com interesses comuns tem a oportunidade de ser criados, como grupos de mulheres 

que fornecem seus serviços e que mulheres os recebem. O acesso a diferentes tipos de bens 

para a satisfação das necessidades diminui a vulnerabilidade das mulheres à pobreza 

(Ruspini, 2001). 

Sister works auxilia na diminuição da pobreza de rendimentos no âmbito da 

capacitação para emprego, empreendedorismo e liderança de mulheres refugiadas, 

requerentes de asilo ou migrantes, sendo uma instituição que atua exclusivamente para 

mulheres. Oportunidades de aprendizagem e direcionamento, trabalhando e fazendo 
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negócios juntos é uma ferramenta de combate à pobreza (Owusu-Afriyie & Nketiah- 

Amponsah, 2014). Capacitar mulheres reduz a pobreza, fortalece redes e influencia a 

governança local (Arguello, 2010). Aumentar o controle das mulheres sobre os processos e 

oportunidades de mercado é essencial para o empoderamento económico das mulheres e 

para a redução substancial da pobreza. O aumento das habilidades de negociação, 

habilidades de gestão de contratos, habilidades básicas de compreensão de inglês, acesso a 

informações legais, acesso a seguro para gerenciar riscos e crédito aumentam a eficiência 

das mulheres para o desenvolvimento de outros objetivos (Murthy et al., 2008). A melhoria 

da confiança na capacidade em negociar, melhora o bem-estar mental, muda a percepção das 

mulheres positivamente, tornando-as conscientes de seus direitos básicos e ajudando-as a 

desenvolver sua liberdade económica (Sallan Gül, 2013). 

Good Shepherd auxilia na diminuição da pobreza de rendimentos no âmbito dos 

serviços de educação financeira e gestão financeira, empréstimos sem juros, acesso a 

financiamento seguro e acessível a mulheres em desvantagem económica, oferecendo vagas 

de emprego e estágio com acordos de trabalho flexíveis. O acesso das mulheres ao 

microcrédito, conhecimento e habilidades financeiras, fortalece as reivindicações 

económicas sobre governos, bancos, e sobre a forma como negociam contratos com 

compradores, como atuam no marketing, na gestão de capital e na tomada de decisões 

(Murthy et al., 2008). 

Crop swap Australia auxilia na diminuição da pobreza de rendimentos ao 

disponibilizar a formação de grupos apenas com mulheres, onde trocam alimentos, saberes 

sobre plantio e sobre a vida, fortalecendo o papel de gestoras ambientais (Collantes et al., 

2018). A oportunidade de trocas de excedentes de jardins e hortas motiva o 

compartilhamento de ideias, essa interdependência observada entre mulheres auxilia na 

redução da pobreza e na melhoria do aprendizado em gestão (Lomazzi et al., 2014). A troca 

de alimentos acarreta uma economia no âmbito financeiro e oportunidade de 

empreendedorismo feminino sustentável, além da inclusão de diversas faixas etárias de 

mulheres, incluindo jovens mães e mulheres idosas; o intercambio diverso de trocas 

femininas auxilia no desenvolvimento financeiro por expandir o círculo de auxílio mútuo 

(Murthy et al., 2008). 

Smart window dressing auxilia na diminuição da pobreza de rendimentos ao dar 

treinamento em costura para mulheres a margem da sociedade para costurarem cortinas que 
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são isolantes térmicas. Os cursos e treinamentos são importantes porque a tendência de 

feminização da pobreza é reduzida com o aumento dos níveis de educação (Owusu-Afriyie 

& Nketiah-Amponsah, 2014). Os organizadores ficam a cargo da procura por público-alvo 

para a venda das cortinas e possuem o intuito de transformar o projeto em uma cooperativa 

de mulheres, ampliando os produtos a serem confeccionados e vendidos; sendo as 

cooperativas uma ferramenta estratégica que pode auxiliar na autonomia económica das 

mulheres (Bassett, 2002). 

 
4.1.2. Pobreza de Saúde 

A descrição de pobreza de saúde encontrada na revisão sistemática da literatura é: 

falta ou impedimento ao acesso à assistência médica, psicológica e hospitalar de qualidade, 

em serviços de saúde públicos ou privados, falta de acesso a tratamentos médicos e 

tratamentos preventivos, exames médicos e/ou laboratoriais, e a medicamentos, 

comprometendo a saúde física e mental, a saúde sexual e reprodutiva, tendo a sua qualidade 

de vida e expectativa de vida comprometida. As palavras-chave que utilizamos para 

reconhecer os projetos que auxiliavam a pobreza de saúde foram: assistência médica; 

assistência psicológica; tratamentos; saúde; saúde física; saúde mental; saúde sexual; 

reprodutiva; exames. Buscamos no corpo dos documentos por elas e encontramos três 

projetos: RedR Australia (Melbourne), Sister Works (Melbourne) e Good Shepherd 

(Melbourne). 

RedR Australia auxilia na redução da pobreza de saúde prestando ajuda humanitária 

e médica, proteção às crianças, integrando portadores de deficiência nas respostas 

humanitárias, coordenando a resposta à COVID-19, suporte médico e psicossocial, e 

prestando apoio especializado as mulheres através da equipa com treinamento para 

resoluções de doenças e problemas de género. O serviço especializado é de suma 

importância para diminuir a vulnerabilidade e desvantagem de género (Wu & Qi, 2017). A 

instituição ao integrar as respostas humanitárias priorizando a saúde reconhece que as 

melhorias nas condições de vida das mulheres contribuem para uma melhor saúde materna 

(e infantil), sendo fundamental para a redução da desigualdade, o que possibilita não só 

melhores condições para mulheres, mas também melhoria na gestão doméstica, melhora na 

saúde e na educação das crianças, contribuindo para a manutenção da saúde laboral e o 

aumento de renda para as famílias. Pessoas mais saudáveis são capazes de trabalhar mais, 

aumentando sua renda pessoal e a riqueza do país; o que significaria mais dinheiro para 
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investir na melhoria da qualidade de vida em vários níveis na resolução das crises (Lomazzi 

et al., 2014). 

Sister works auxilia na redução da pobreza de saúde oferecendo aulas de bem-estar 

mental com aconselhamento em grupo, ioga e musicoterapia, além de apoio emocional a 

migrantes e refugiadas, buscando um senso de pertencimento e segurança para que as 

mulheres possam desenvolver suas capacidades. Diminuindo a privação de oportunidades, o 

que permite que as pessoas alcancem e desfrutem de um nível básico de bem-estar em termos 

de desenvolvimento humano (Wu & Qi, 2017); e diminuindo a pobreza em nuances 

multidimensionais com a oportunidade das mulheres se desenvolverem participando dos 

costumes da sociedade (Ruspini, 2001). 

Good Shepherd auxilia na redução da pobreza de saúde através de programas de bem- 

estar, de serviço a família, aconselhamento e auxílio psicológico a jovens pais (dos 15 anos 

aos 22 anos) e aconselhamento infantojuvenil. O auxílio na gestão doméstica contribui para 

a melhoraria da saúde, o aumento da harmonia familiar e consequentemente para a renda das 

famílias (Lomazzi et al., 2014). Esse auxílio e educação aumentam as chances das mulheres 

se tornarem financeiramente independentes e escaparem da pobreza, melhorando as 

experiências de trabalho e a autossuficiência psicológica (Rice, 2001). 

4.1.3. Pobreza Alimentar 

A descrição de pobreza alimentar encontrada na revisão sistemática da literatura é: 

carência de meios para obter o mínimo de alimentos para satisfazer as necessidades 

nutricionais essenciais, seja por impossibilidade financeira, de liberdade ou familiar; falta de 

posse de uma quantidade adequada de alimento, o que pode ser através do cultivo ou da 

compra, levando o indivíduo a um estado de necessidade alimentar, insuficiência alimentar, 

subnutrição, desnutrição, privação de alimentos e/ou fome. As palavras-chave que 

utilizamos para reconhecer os projetos que auxiliavam a pobreza alimentar foram: alimentos; 

necessidades nutricionais; refeição; comida; necessidade alimentar; insuficiência alimentar; 

subnutrição; desnutrição; privação de alimentos; fome. Buscamos no corpo dos documentos 

por elas e encontramos quatro projetos: Fare Share (Melbourne), RedR Australia 

(Melbourne), Good Shepherd (Melbourne) e Crop Swap Australia (Sydney). 

Fare Share auxilia na redução da pobreza alimentar através da recolha do excedente 

de alimentos que iriam para o lixo, de supermercados, agricultores, fazendeiros e empresas 

de alimentos,  e  transformando-os  em suas cozinhas beneficentes, através de  chefs  de 
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cozinha, nutricionistas e voluntários que trabalham juntos preparando refeições saudáveis 

que são distribuídas gratuitamente as pessoas e entidades que necessitam. O projeto evita o 

desperdício alimentar, o aumento de acúmulo de lixo nos aterros sanitários e 

consequentemente aumento da emissão de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) 

proveniente dos resíduos sólidos que iriam para nos aterros sanitários. 

Atende a demanda alimentar da região, envolvendo as empresas, o governo e a 

sociedade, por meio do voluntariado individual, voluntariado corporativo, programa 

‘Schools in Kitchen’ para alunos em fase escolar, campanhas contra o desperdício alimentar, 

conscientização alimentar, hortas urbanas em terrenos baldios ou doados, e disponibilização 

de manuais de hortas urbanas. As dificuldades econômicas podem aumentar os riscos à saúde 

devido às más condições de vida e a limitação do acesso a bens e serviços básicos benéficos 

para a saúde, tais como alimentos nutritivos (Cambois et al., 2019). Instituições que 

oferecem refeições saudáveis aos que necessitam colaboram para a saúde da comunidade e 

para a diminuição da pobreza alimentar, auxiliando as pessoas que estão temporariamente 

na pobreza (desempregados; e quem possui emprego, porém, sofreu diminuição do poder de 

compra) e aqueles que estão na linha da pobreza estimada e não possuem o básico para a 

subsistência (Wu & Qi, 2017). 

A Fare Share possui a preocupação com o cuidado nutricional das refeições que 

oferece, para que as mulheres grávidas e lactantes recebam refeições preparadas com os 

nutrientes para a etapa de vida em que vivem. Ao melhorar a saúde materna é possível 

reduzir a mortalidade infantil (através da amamentação), consequentemente há uma melhora 

nas oportunidades laborais e igualdade de género. A mesma interdependência observada 

entre mulheres e a saúde também foi atribuída à redução da pobreza ou prevenção de 

doenças, gestão e manutenção da saúde (Lomazzi et al., 2014). 

RedR Australia auxilia na redução da pobreza alimentar por meio de treinamento e 

capacitação a grupos de segurança alimentar nas comunidades que enfrentam emergências 

climáticas e catástrofes, auxiliando na agricultura, logística de pesca, além, de recebimento 

e distribuição de mantimentos. Presta suporte direcionado a mulheres, raparigas, famílias 

chefiadas por mulheres, pessoas com deficiência, mulheres grávidas e lactantes, idosos e 

crianças. Os direitos das mulheres à terra, a segurança alimentar e a outros recursos 

produtivos são descritos em uma série de instrumentos jurídicos e políticos internacionais, 

incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como sendo fundamentais para a 
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diminuição da pobreza feminina, para a igualdade de género e liberdade das mulheres e 

raparigas (Collantes et al., 2018). 

Good Shepherd auxilia na pobreza alimentar através de alimentação para os 

residentes nos abrigos da instituição, banco alimentar e distribuição de cestas básicas. É feito 

o suporte alimentar a mulheres, crianças e famílias. A pobreza mais imediata a ser 

solucionada é a que resulta na fome. As piores formas de pobreza são aquelas que combinam: 

pobreza alimentar, falta de abrigo, analfabetismo, cuidados de saúde inadequados e/ou 

inexistentes; causados por: baixa renda; baixos ativos (seja capital físico ou humano); falta 

de oportunidades (seja por localização adversa ou outros motivos); e exclusão social 

(Arguello, 2010). Uma expressiva parcela da população mundial, ainda é carente das 

necessidades essenciais à vida e sofrem privações. Mais de 11,0% dos humanos sofrem de 

fome e sobrevivem abaixo da linha da pobreza com pouca oportunidade de trabalho 

(Casarejos & da Rocha, 2019). Os ODS reconhecem o direito das mulheres como 

fundamento primordial para a erradicação da pobreza, sendo a segurança alimentar e a 

melhoria na nutrição indispensáveis para o cumprimentos de todos os ODS (Collantes et al., 

2018). 

Crop Swap Australia auxilia na pobreza alimentar no âmbito do incentivo da troca 

de alimentos que as pessoas plantam em seus jardins, hortas e pomares; alimentos que 

poderiam ser de valor elevado ou não ser biológico, como o grupo se propõem. Com o 

aumento dramático de pessoas sofrendo crises alimentares e explosão dos preços da comida 

nos mercados (Holger Schlör et al., 2018), a posse e o uso dos recursos naturais como uma 

porção de terra para plantio garante a saúde do ecossistema e possibilita a melhoria da 

qualidade de vida das mulheres e seus familiares, sendo um dos enfoques da Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

que associados reforçam a igualdade de género e empoderamento das mulheres (Collantes 

et al., 2018). Os grupos formados por mulheres têm a oportunidade de trocar alimentos e 

conhecimento, bem como negociar a troca de acordo com o grupo, além, do fortalecimento 

que jovens mães recebem ao participar do grupo para melhorar a alimentação da família. 

Essa oportunidade melhora a independência familiar das mulheres, diminuindo a 

possibilidade de dependência masculina (Sallan Gül, 2013). Esse fortalecimento pela troca 

também contribui para a diminuição do percentual de pobreza eventual que poderia se tornar 
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permanente, por aumento acentuado nos preços dos alimentos e impossibilidade financeira 

de adquiri-los, mas sendo possível através da troca (Arguello, 2010). 

 
4.1.4. Pobreza de Infraestrutura 

A descrição de pobreza de infraestrutura encontrada na revisão sistemática da 

literatura é de: déficit ou insuficiência em estrutura de base material como: habitação 

adequada, moradia, casa, água, saneamento básico, esgoto, energia elétrica, eletricidade, 

transporte, internet etc. As palavras-chave que utilizamos para reconhecer os projetos que 

auxiliavam a pobreza de infraestrutura foram: habitação; moradia; casa; água; saneamento 

básico; esgoto; energia elétrica; eletricidade; transporte; internet. Buscamos no corpo dos 

documentos por elas e encontramos quatro projetos: RedR Australia (Melbourne), Good 

Shepherd (Melbourne), Pingala (Sydney) e Smart window dressing (Amsterdam). 

RedR Australia auxilia na diminuição da pobreza de infraestrutura através da 

disponibilização de pessoal capacitado para o planejamento de gestão de riscos como 

ciclones, tufões e tempestades, preparando as regiões que podem ser afetadas a minimizar 

os danos materiais. O investimento em infraestrutura diminui os principais riscos para a 

saúde, já que a maioria dos riscos para a saúde são resultados de fatores ambientais 

(Ssemugabo et al., 2021). E através da prestação humanitária após catástrofes, com auxílio 

material para reconstrução resiliente; projetando repostas hídricas a regiões com escassez de 

água ou que já sofrem as consequências das alterações climáticas é uma ação de suma 

importância, já que pessoas (a maioria delas crianças) ainda morrem de doenças relacionadas 

ao abastecimento de água, saneamento e higiene inadequados (Casarejos & da Rocha, 2019). 

Ao implementar e capacitar as comunidades com energia solar para expandir energia limpa 

de baixo custo acabam enfatizando a participação direta e a inclusão do cidadão na 

construção democrática do futuro, muitas vezes por meio de novos mecanismos de 

governança de baixo para cima (Calisto Friant et al., 2020). 

Ao levar especialistas sustentáveis em saneamento básico e águas residuais para 

comunidades de difícil acesso que participam de projetos de moradia segura e digna para 

locais com maior deslocamento de refugiados etc., levam em consideração que a moradia e 

a melhoria da infraestrutura propicia uma diminuição da mortandade materna e infantil, bem 

como melhora condições na manutenção da saúde familiar (Graham et al., 2004). 

O trabalho de infraestrutura da RedR Australia orienta-se para atender comunidades 

chefiadas por mulheres, fortalecendo o poder político e comunitário. Oferecer treinamento 
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em liderança e apoio as mulheres aumenta a confiança na capacidade das mulheres em 

desenvolver estratégias de enfrentamento a crises e evita uma feminização mais grave da 

pobreza (Arguello, 2010). 

Good Shepherd auxilia na diminuição da pobreza de infraestrutura através dos 

serviços de casas comunitárias com um aluguel de baixo custo, que recebem famílias, 

mulheres, raparigas e crianças. Os abrigos para mulheres tornaram-se instituições 

importantes que ajudam a salvar a vida de mulheres que sofrem de graves problemas 

domésticos. Locais que mudam a percepção das mulheres positivamente e capacita-as a 

desenvolver sua liberdade econômica, tornando-as conscientes de seus direitos básicos são 

indispensáveis para a diminuição da pobreza feminina (Sallan Gül, 2013). Good Shepherd 

também disponibiliza empréstimos sem juros para quem precisa de dinheiro para aluguel ou 

caução. Esse apoios para mulheres pobres que desejam e podem iniciar seus próprios 

negócios alivia a pobreza das mulheres e fornece uma garantia para o alívio geral até a 

eliminação da pobreza das mulheres (Nie & Wang, 2020). 

Pingala auxilia na diminuição da pobreza de infraestrutura no âmbito das mulheres, 

ao incentivar a participação delas na cooperativa; as cooperativas auxiliam na mudança da 

visão patriarcal e individualista para uma visão mais holística, plural e inclusiva (Calisto 

Friant et al., 2020). Pingala também, participa na implementação de eficiência energética na 

Instituição ‘New for Women & Children’, fornecer energia limpa auxilia a diminuir a 

desigualdade, consequentemente a saída da pobreza e a promoção da justiça ambiental, onde 

a sociedade e suas instituições são confrontadas com a oferta de mais igualdade (Holger 

Schlör et al., 2018). Os 3 abrigos coordenados pela ‘New for Women & Children’ oferecem 

serviço de acomodação segura para crises, acomodação de longo prazo, gestão de casos, bem 

como uma gama de serviços de apoio para ajudar mulheres e crianças. O estilo de negócio 

em cooperativa otimiza o valor coletivo para o bem-estar e dignidade de todos ao cooperar 

não apenas com os sócios, mas também com instituições e comunidades, auxiliando no 

equilíbrio dentro das capacidades regenerativas do meio ambiente e trazendo a riqueza de 

volta ao seu significado original de bem-estar, prosperidade e saúde (Waddock, 2020). 

Smart window dressing auxilia na diminuição da pobreza de infraestrutura ao 

fornecer cortinas de isolamento térmico costuradas por mulheres, que podem fazê-las para 

si e são oferecidas a outras mulheres e famílias de baixa renda. Embora muitas pessoas 

pobres possuam habitação, muitas vezes a manutenção é cara para aquecimento e pode ser 
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menos favorável à saúde, predispondo o excesso de mortalidade no inverno e o isolamento 

térmico de baixo custo auxilia a evitar mortes por pobreza de recursos em investimento na 

infraestrutura das casas (O’Reilly, 2002). 

 
4.1.5. Pobreza Educacional 

A descrição de pobreza educacional encontrada na revisão sistemática da literatura é 

de: falta ou impedimento ao acesso aos serviços de educação escolar, alfabetização e 

escolaridade, a recursos culturais e intelectuais, a informações de qualidade, conhecimento 

técnico e/ou específico, cursos, ‘workshop’, palestras, aulas, formação, conhecimentos 

informáticos, acesso à cultura, artes etc. As palavras-chave que utilizamos para reconhecer 

os projetos que auxiliavam a pobreza educacional foram: educação; escolar; alfabetização; 

escolaridade; cursos; aulas; ‘workshop’; conhecimento; cultura; intelectual; informação; 

acesso à informação; palestras. Buscamos no corpo dos documentos por elas e encontramos 

oito projetos: RedR Australia (Melbourne), Sister Works (Melbourne), Good Shepherd 

(Melbourne), She’s Crowd (Melbourne), #LetHerSpeak (Melbourne), Pingala (Sydney), 

Crop Swap Australia (Sydney) e Smart window dressing (Amsterdam). 

RedR Australia auxilia na diminuição da pobreza educacional através da capacitação 

de profissionais e estagiários que tem interesse em treinamento especializado de ajuda 

humanitária, curso de treinamento online de gerenciamento de segurança para ajudar os 

trabalhadores em um formato online acessível; o treinamento e capacitação de especialistas 

é uma alternativa que fortalece a sociedade, ao auxiliar trazer a humanidade para um espaço 

seguro e justo entre as fronteiras sociais e planetárias do Donut (Raworth, 2017b, 2017ª). O 

treinamento comunitário é viabilizado para fortalecer a liderança humanitária local, com 

cursos de gestão de desastres para preparar a comunidade para eventos e catástrofes naturais. 

A ajuda humanitária e a especialização em gestão de crises se interligam na prática ao 

pensamento sistêmico regenerativo: o pensamento sistêmico reformulando as práticas 

auxilia na redução dos danos ocasionados pelas alterações climáticas, ao mesmo tempo em 

que constrói uma capacidade de gestão das crises (Olsson, 2020). 

Os programas de treinamento que desenvolvem consciência de género, com 

funcionários e parceiros que trabalham para acelerar a igualdade e inclusão de gênero 

cumpre a função observada pela comunidade internacional, que tem prestado cada vez mais 

atenção aos grupos de mulheres pobres. As Nações Unidas têm feito uso de convenções 
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internacionais, declarações e resoluções para formular programas de ação para garantir os 

direitos e interesses das mulheres com o intuito de eliminar a pobreza (Nie & Wang, 2020). 

Sister works auxilia na diminuição da pobreza educacional oferecendo oportunidades 

de palestras e aprendizagem prática a mulheres migrantes e refugiadas, o que gera valor e 

oportunidade, resultando em maior liberdade, já que a educação pode ser crucial para 

conseguir um emprego decente, para praticar a democracia, para melhorar a capacidade 

pessoal e para a diminuição das desigualdades de género (Cambois et al., 2019). Por meio 

de capacitação em: design, culinária, negócios e empreendedorismo, informática e inglês, as 

mulheres desenvolvem a possibilidade de alcançar melhores competências para o trabalho e 

a qualidade cultural necessária para acompanhar os processos da evolução social e laboral 

(Nie & Wang, 2020). A formação educacional e a especialização de habilidades podem 

melhorar o acesso das mulheres a uma gama mais ampla de oportunidades, tanto no setor 

público como no setor privado (N. Kabeer, 1996) 

Good Shepherd auxilia na diminuição da pobreza educacional fornecendo 

informação financeira, serviços de aconselhamento e fortalecimento a família e a criação dos 

filhos, esse acesso à educação financeira auxilia no desenvolvimento económico e social 

(Nie & Wang, 2020), e diminui os encargos financeiros impostos sobre a maternidade, 

principalmente a maternidade solo (O’Reilly, 2002). O oferecimento de escola com 

assistência especial para crianças dos 9 aos 12 anos, e cursos para pais de adolescentes é um 

auxílio para a melhoria da gestão doméstica que traz resultados para a melhoria da saúde e 

da educação das crianças (Lomazzi et al., 2014), melhorando a desigualdade intrafamiliar e 

a renda da família (Murthy et al., 2008). 

She’s crowd auxilia na diminuição da pobreza educacional através de informação. A 

plataforma disponibiliza informações e apoio online a vítimas de violência, a parceria 

pública e privada é de suma importância, pois, segundo a Comissão de Direitos Humanos da 

ONU a educação contra a violência de género e apoio a eventuais vítimas é um dos deveres 

dos Estados para a melhoria da qualidade de vida das mulheres (Dauer & Gomez, 2006), o 

que ajuda a aliviar os impactos negativos dos fatores psicossociais que podem se 

correlacionar com a pobreza das mulheres (Rice, 2001). O fenômeno da opressão 

internalizada só é possível devido aos efeitos que esses discursos têm; a opressão é 

encontrada em uma série de formas e experimentada por múltiplas maneiras (Wallbank, 
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1995), e o debate sobre o tema, e a reunião dos dados auxilia para que as medidas necessárias 

sejam abordadas. 

#LetHerSpeak auxilia na diminuição da pobreza educacional ao ministrar debates e 

palestras, desenvolver campanhas com materiais e recursos para educar a comunidade, além 

da assistência jurídica auxiliar no debate para mudanças legislativas e comportamentos 

legais e midiáticos. Ao lutar pelo fim da lei que impede vítimas de abuso e violência sexual 

falarem sobre o ocorrido livremente, dando condições para que as vítimas possam participar 

e ser ouvidas em debates públicos, levando informações a jovens e mulheres que possam 

estar passando pela mesma situação, e para a sociedade diminuir preconceitos, aumentar a 

educação e as proteções na comunidade de forma mais ampla. 

O desafio do projeto é aumentar o apoio popular, educando a comunidade para não 

punir midiaticamente as vítimas, tentar não dar voz a predadores sexuais; e conseguir apoio 

jurídico e político para que Ministério Público e governo ajam previamente para proteção 

das vítimas e mudança judiciaria, sem necessidade de serem coagidos publicamente. As 

informações são um contributo social para que as mulheres tenham conhecimento sobre 

abusos sofridos e a quem recorrer em caso de violência eminente (Dauer & Gomez, 2006). 

Enquanto, a disponibilização de informações, debates públicos e palestras para incentivar as 

vítimas de violência a contarem suas histórias e buscarem ajuda auxiliam na expansão da 

voz das mulheres, um importante fator que contribui para coibir e diminuir a violência 

masculina contra as mulheres (Sallan Gül, 2013). 

A campanha está atualmente trabalhando para desenvolver materiais e recursos para 

apoiar as sobreviventes a contar suas histórias como forma de educar a comunidade a 

respeito da violência sexual, proteger potenciais futuras vítimas e mobilizar a sociedade na 

busca por mudanças comportamentais e legais. Agora existe uma abundância de evidências 

que documentam os efeitos físicos e mentais da violência, também como os esforços diretos 

de abusadores para interferir na educação de suas vítimas (Rice, 2001), o que os esforços 

pela modificação das leis que impossibilitam vítimas falarem sobre o ocorrido pode auxiliar. 

Pingala auxilia na diminuição da pobreza educacional ao atuar modificando o bem- 

estar social através do sistema de cooperativa. Holger Schlör et al (2018), explica que a 

geração atual não tem influência no contrato social construído por gerações anteriores. 

Porém, esse contrato social se tornou obsoleto com o avanço rápido da sociedade e precisa 

ser realinhado, algo que as cooperativas influenciam ao levar informação sobre o 
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funcionamento da energia solar e as vantagens da energia renovável comunitária na redução 

da conta de energia de forma sustentável, para empresas, instituições sem fins lucrativos e 

comunidades. As estruturas cooperativas e colaborativas que dividem e repassam 

informação e capacitação auxiliam na mudança de visão de mundo patriarcal, pois 

possibilitam a participação direta e a inclusão do cidadão na construção democrática do 

futuro (Calisto Friant et al., 2020). A visão cooperada auxilia a enxergar as áreas mais críticas 

onde são necessárias melhorias e políticas de ação (Luukkanen et al., 2021). 

Crop Swap Australia auxilia na diminuição da pobreza educacional através de 

informação nas redes online, por meio de eventos e através do site que oferece conselhos 

sobre cultivo. O aprendizado sobre preparação da terra, cultivo e colheita torna mulheres e 

homens igualmente engajados como atores, contribuintes e beneficiários responsáveis em 

reverter a degradação da terra, os resultados para a sociedade, o meio ambiente e todos os 

cidadãos são maximizados, pois a contribuição de metade da população mundial é 

reconhecida (Collantes et al., 2018). Os workshops com foco em sustentabilidade permitem 

compreender como a urbanização é frequentemente associada a oportunidades e 

desenvolvimento, porém, o êxodo rural não planejado e a migração para as cidades resultou 

na ruptura de algumas fronteiras planetárias, como a perda de biodiversidade. 

De acordo com Kate Raworth (2017ª, 2017b), o maior desafio da humanidade no 

século 21 é atender às necessidades de todos dentro dos limites do planeta, algo que grupos 

de plantio urbano conseguem auxiliar com a expansão dos adeptos e das ideias (Ssemugabo 

et al., 2021), transformando a cidade em locais com um paisagismo utilitário que possibilita 

atender a comunidade e melhorar o urbanismo (Crowley et al., 2021). 

Smart window dressing auxilia na diminuição da pobreza educacional através da 

educação disponibilizada para as mulheres onde desenvolvem competências, recebem 

informação sobre a ED e treinamento sobre economia em energia. Ao conectar pessoas que 

são semelhantes, cria-se um senso de solidariedade de grupo, gerando relações mutuamente 

benéficas, fomentada na cooperação e no intercâmbio de informações. Auxiliando na 

redução da pobreza como um processo de empoderamento e expansão das capacidades 

básicas, expandindo assim o capital social da comunidade através de conexões (Arguello, 

2010). Os grupos que capacitam as mulheres ao trabalho assumem a responsabilidade de 

cuidado para com os vulneráveis e acabam por projetar estruturas sociais que refletem esses 
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compromissos de cuidado, o resultado é a extensão para a comunidade de que todos são 

responsáveis pela melhoria do Estado democrático (Madhok, 2019). 

 
4.1.6. Projetos que Combatem a Violência Contra as Mulheres 

Na revisão sistemática da literatura encontramos a pobreza feminina agravada pela 

violência contra as mulheres. Segundo Goldblatt (2009), ser forçada a sobreviver sem os 

meios para atender às necessidades básicas aumenta a vulnerabilidade das mulheres à 

violência, exploração sexual e coerção. Portanto, buscamos verificar quais projetos auxiliam 

na redução dos danos que a violência ocasiona as mulheres. As palavras-chave que 

utilizamos para reconhecer os projetos que combatem a violência contra as mulheres foram: 

“sexual assault victim” e “gender-based violence”. Buscamos no corpo dos documentos por 

elas e encontramos cinco projetos: RedR Australia (Melbourne), Good Shepherd 

(Melbourne), She’s Crowd (Melbourne), #LetHerSpeak (Melbourne) e Pingala (Sydney). 

RedR Australia combate à violência contra as mulheres integrando a análise de 

género em todos os planos de gestão para direcionar e projetar as intervenções com base nas 

diferentes necessidades. Ao desenvolver iniciativas nas comunidades locais, cria-se 

oportunidade para que as mulheres pobres exerçam suas liberdades e ganhem segurança, 

auxiliando a diminuir as assimetrias de poder que mulheres e meninas pobres vivenciam 

diariamente (Madhok, 2019). Ao apoiar mulheres e meninas para participação e liderança 

em suas comunidades, a RedR Australia auxilia o protagonismo feminino comunitário, 

diminuindo o desequilíbrio do poder entre os géneros, em que mulheres e meninas são 

incapazes (por medo de violência ou abandono) ou relutantes (devido a normas de género 

profundamente enraizadas) em contestar as prerrogativas desproporcionais impostas pelos 

homens (Bradshaw et al., 2017). 

Os especialistas selecionados para trabalhar da RedR Austrália recebem treinamento, 

mas precisam possuir profundas capacidades técnicas, além de habilidades específicas para 

cada área de atuação, para aqueles que efetuam o enfrentamento de situações que necessitem 

lidar com mulheres e crianças é exigido competências para lidar com conflitos e problemas 

específicos enfrentados pelas mulheres. Profissionais que lidam com a saúde são de suma 

importância na prevenção da violência e na redução do problema público do abuso físico e 

psicológico sofrido pelas mulheres (Rice, 2001). As competências especificas incluem: paz 

e segurança das mulheres, saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao abuso, assédio e 

exploração sexual, proteção infantil, meios de subsistência, habilidades para inclusão de 



59  

pessoas portadoras de deficiência, estudos de género e violência baseada no género, saúde 

mental e apoio psicossocial, proteção geral, direitos humanos, especialidade jurídica e 

competências para saber determinar o status de refugiado. Essa preocupação em prover o 

bem-estar feminino, observando as diferenças e necessidades especiais dentro do grupo das 

mulheres tem mais probabilidade de alcançar igualdade e solidariedade substantivas, 

incluindo melhorias na posição das mulheres na comunidade e nos índices de pobreza 

(Goldblatt, 2009). 

A interconexão dos profissionais com a comunidade reduz o comportamento violento 

aprendido através dos papéis de género. Segundo Sallan Gül (2013), a violência doméstica 

é aprendida principalmente por meninos, pois eles consideram seus pais como uma figura 

familiar forte que ganha um salário, cuida das necessidades de sua família e estabelece um 

forte controle sobre os membros da família. Neste processo, os meninos são concebidos para 

gradualmente se acostumarem com a masculinidade e o ciclo de violência, se o pai recorre 

à violência para resolver problemas domésticos ou estabelecer sua autoridade na família. 

Good Shepherd combate à violência contra as mulheres fornecendo suporte 

individualizado de apoio à violência sexual, violência doméstica e apoio à família, atendendo 

às necessidades de segurança através de: serviços jurídicos, assistência financeira, 

conselheiros, grupos de apoio e serviços de habitação. Para Rice (2001), é fundamental para 

que as mulheres alcancem sucesso laboral e independência financeira uma infraestrutura de 

suporte e de oportunidades que reduzam os impactos negativos vivenciados, como a 

violência doméstica, para que as oportunidades sejam aproveitadas com maior segurança. 

Sallan Gül (2013), enfatiza que instituições que acolham as mulheres em momentos de 

vulnerabilidade são indispensáveis para que a percepção feminina mude positivamente, 

capacitando-as, tornando-as conscientes de seus direitos básicos e ajudando-as a desenvolver 

sua liberdade econômica. 

A Good Shepherd, instituição católica, gerenciada por freiras, com a evolução social, 

necessitou se adequar aos novos moldes da sociedade, onde os direitos humanos e direitos 

das mulheres são observados com maior veemência (Collantes et al., 2018), sendo necessário 

se adaptar, para adquirir a capacidade de aprender, combinar experiências e conhecimento, 

ajustando as respostas às mudanças externas e aos processos internos, transformando a 

estabilidade, para desenvolver melhores condições de aperfeiçoamento humano e económico 

(Donges & Barfuss, 2017). Hoje, a Good Shepherd tenta ressarcir ex-residentes que foram 
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vítimas de abusos sexuais e físicos ocorridos na instituição, no período de 1970 a 1989, em 

que oferecia serviços de orfanato às crianças e jovens. Segundo Rice (2001), mulheres que 

sofreram abuso são mais propensas a sofrer de ansiedade, depressão e somatização de 

doenças, sendo necessário reverter ou atenuar as consequências que prejudicam o 

desenvolvimento pessoal e económico das mulheres. A situação e a qualidade de vida das 

mulheres é um dos principais elementos do nível de desenvolvimento da sociedade no 

mundo contemporâneo, sendo indispensável aumentar os esforços para a melhoria de vida 

das mulheres (Mohammadpur et al., 2014). 

She’s Crowd combate à violência contra as mulheres através do uso e 

aperfeiçoamento da inovação para abordar a lacuna de dados sobre violência de género e 

buscar melhorias políticas e sociais. Segundo Luukkanen et al.,(2021), fonte de dados 

confiáveis e que cubram todos os países com tantas variáveis quanto possível são necessárias 

para uma análise comparativa. O rastreamento de dados apresenta grandes desafios 

operacionais devido ao fraco sistema de informação e medição das complexidades (Graham 

et al., 2004), porém, são etapas indispensáveis para aferir melhorias nas políticas públicas e 

nas estruturas sociais, e importantes por seu desempenho genérico (Sallan Gül, 2013). A 

She’s Crowd aborda a relevância da interdependência coletiva, onde pessoas, negócios e 

instituições têm responsabilidade compartilhada pela melhoria do bem-comum (Waddock, 

2020). 

#LetHerSpeak combate à violência contra as mulheres através da assessoria jurídica 

disponibilizada para acolher e interceder pelas vítimas de abuso e/ou violência sexual, e 

através da difusão da campanha contra violência sexual e melhorias legislativas para dar voz 

e acolhimento as vítimas. Goldblatt (2009), afirma que leis aparentemente neutras ignoram 

problemas sofridos pelas mulheres, e muitas vezes reforçam ou aprofundam a desvantagem 

sofrida por elas. Segundo Collantes et al (2018), leis discriminatórias, leis fracas ou 

governanças resistentes, normas sociais preconceituosas e falta de informação estão entre as 

muitas barreiras sofridas pelas mulheres. Sendo necessário mudanças para que os direitos 

das mulheres sejam legalmente reconhecidos e defendidos pelas sociedades. 

Portanto, campanhas e movimentos como a #LetHerSpeak são necessárias para 

debater a necessidade de uma reforma no status legal dos países, para que eliminem todos 

os tipos de desigualdades de género, integrando o ponto de vista das mulheres nos direitos e 

garantias, para que as mulheres possam vivenciar a liberdade com segurança. Para Sallan 
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Gül (2013), as abordagens sexistas e burocráticas no sistema de justiça ainda vitimizam as 

mulheres. Além da falta de consciência e de treinamento adequado dos profissionais que 

lidam com as vítimas; a falta de vários mecanismos e estrutura de suporte à violência 

diminuem o sucesso na redução dos índices de violência e proteção às mulheres. Por este 

motivo, etapas para reduzir atitudes abusivas, desmantelar estruturas de diferenciação de 

género, minimização da pobreza e combate à violência contra as mulheres devem ser tratadas 

com uma abordagem holística e consistente, porque a violência doméstica e todos os tipos 

de abuso sistemático contra as mulheres são resultado de muitos elementos interconectados 

e entrelaçados. 

Pingala combate à violência contra as mulheres através da ajuda na transição 

energética e suporte na veiculação em sua plataforma online de organizações que auxiliam 

mulheres e crianças a fugirem da violência doméstica. Segundo Madhok (2019), a interação 

entre as instituições e as pessoas ajuda a identificar déficits de cuidados nas estruturas sociais 

e nos relacionamentos existentes em uma ampla variedade de contextos. Desta forma, a 

abordagem da ética do cuidado auxilia na redução de tramites demorados que podem 

diminuir a eficácia e agilidade necessárias no enfrentamento da violência contra as mulheres 

(Mohammadpur et al., 2014). A cooperativa Pingala auxiliando na transição energética das 

instituições que oferecem serviço de abrigo a mulheres, contribui para a redução de gastos 

com energia, o que beneficia economicamente as instituições, possibilitando melhorar e 

expandir a capacidade dos serviços, contribuindo para diminuição da privação múltipla e 

severa das necessidades humanas básicas que as mulheres que procuram essas instituições 

passam (Wu & Qi, 2017). 

4.2. Limitações Metodológicas 

As limitações metodológicas encontradas vinculam-se ao Estudo de caso, 

decorrentes da disposição dos documentos que cada cidade elaborou para divulgar o modelo 

Donut e os projetos práticos que estão sendo explorados. O modelo Donut por seu caráter 

embrionário, ainda atua como um modelo novo, sem experiências práticas anteriores, 

explorando possibilidades e projetos, verificando a aceitação política e social, o que resulta 

numa série de limitações na configuração que as informações são organizadas e 

disponibilizadas para consulta pública. 

Como a ED não possui uma metodologia sistemática que estruture os passos a se tomar, 

na forma como elaborar os documentos, pesquisar e aplicar o modelo Donut, algumas 
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situações são encontradas nos documentos: uma partilha de ideias de maneira informal, 

ações e planejamentos buscando incentivos e interesses futuros, limitações financeiras que 

podem ser um impedimento no andamento, desenvolvimento e conclusão dos projetos. Tal 

brecha metodológica também se verifica com a forma livre e espontânea que cada cidade 

adaptou e formulou seu modelo Donut, o que ocasionou uma falta de sistematização das 

informações dos projetos dentro dos documentos encontrados e da organização da 

informação nos sites dos projetos. 

Quanto a cidade de Amsterdam, o Donut é abordado sem uma metodologia da 

informação sistematizada, tornando a página do modelo Donut um complexo nicho de ideias 

e projetos que podem não conseguir apoio para um desenvolvimento estruturado na ED, ou 

angariar interesse público e/ou privado. Outra lacuna identificada foi que a falta de estrutura 

da plataforma tornou o Donut confuso no sentido de diferenciar os projetos que estão sendo 

investigados como projetos de ED, daqueles que estão buscando incentivos e projeção para 

serem investigados. Os projetos selecionados possuem a lacuna da falta de dados 

quantitativos e qualitativos do planejamento e execução dos projetos. O município de 

Amsterdam irá avaliar os resultados no período de um ano, tendo um fundamental papel para 

avaliar os benefícios dos projetos para a transição ecológica e a vantagem para os 

beneficiários (Calisto Friant et al., 2020). 

Quanto a cidade de Berlim, o Donut ainda está sendo modelado, através do interesse 

de voluntários, profissionais e pessoas preocupadas com política, economia e 

sustentabilidade que se inspiram na ED, que compartilham o modelo com outras pessoas, 

realizam workshops online através do Miro para coletar ideias e motivar a comunidade, e 

usam a mídia social e o LinkedIn para expandir as ideias da ED e buscar parceiros formais 

e informais para participarem, bem como financiamento para expansão do grupo. Com isso, 

a contribuição para a erradicação da pobreza ainda é primária e sem projeto específico, 

porém, começam a expandir o combate à pobreza educacional no sentido da informação e 

expansão de ideias, através de workshops e palestras que expandem e espalham as ideias da 

ED, para que as pessoas conheçam os princípios do Donut (Crowley et al., 2021) e tenham 

interesse em inserir negócios e atividades comerciais ao modelo Donut. 

A propagação de informação é de suma importância, já que a pobreza não é 

simplesmente a falta de dinheiro, mas também o fato de muitas pessoas estarem excluídas 

da obtenção de conhecimento (Ruspini, 2001). Os operadores do Donut de Berlim 
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investigam dentro da comunidade e com a comunidade as melhores maneiras para um 

pensamento resiliente, sabendo que tal ato pode criar impulsos que priorizem a 

sustentabilidade ecológica e o bem-estar social (Olsson, 2020). O resultado que os 

operadores do Donut de Berlim buscam ainda é imprevisível, Berlim, tanto pode alcançar 

apoio, que pressione o governo a participar, quanto pode não obter o interesse comunitário 

e a ED ser deixada de lado com o tempo, pois tudo está vinculado a interesses indefinidos 

(Waddock, 2020); não podemos avaliar a situação no momento, bem como não há 

documentos com projetos específicos para mulheres para que pudéssemos analisar. 

Quanto a cidade de Bruxelas, o modelo Donut foi elaborado por uma equipe 

composta por organizações públicas, privadas, membros do DEAL e a colaboração do 

governo, através do gabinete de Barbara Trachte, Ministra da Transição Econômica. 

Pretendem avaliar a prosperidade da região, pensando em como a política e a economia 

podem se moldar para responder as emergências climáticas. Os documentos estão bem- 

organizados, de fácil acesso e compreensão, deixando visível para consulta o modelo Donut, 

as planilhas de gastos e as ambições futuras, de uma maneira que conseguimos compreender 

melhor a interconexão das questões económicas, sociais e ambientais que almejam, deixando 

claro nos documentos que desejam adequar a urbanização através de transformações 

ecológicas e sociais na cidade (Crowley et al., 2021). 

Nos documentos do Donut de Bruxelas são encontrados três projetos: ambos 

contribuem para a erradicação da pobreza de infraestrutura, com o objetivo de melhorar a 

infraestrutura urbana através de empreendimentos sustentáveis e coletivos, com a 

preocupação em empregar o pessoal local e remunerá-los adequadamente. Mas nenhum 

deles especifica se está colaborando e como está colaborando com a diminuição da pobreza 

feminina. Não encontramos em nenhum dos projetos palavras-chave, ou denominações 

claras que evidenciem de alguma forma que mulheres foram beneficiadas ou podem vir a ser 

beneficiadas, ou se futuramente algum projeto pretende ajudar as mulheres a saírem da 

pobreza, ou combater a violência em algum nível, portanto, não foram qualificados para a 

análise de resultado. Ficando uma lacuna se futuramente pode vir a ser projetado algo no 

sentido de reduzir a pobreza feminina, já que o financiamento possui tempo limitado e não 

se sabe o que acontecerá após a data limite. 

Quanto a cidade de Sydney, o modelo Donut não possui financiamento ou 

investidores, algumas pessoas gerenciam voluntariamente a comunidade, usando o LinkedIn 
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para workshops. Explorando ativamente opções de financiamento e apoio para expansão, 

tentando mobilizar apoio para melhorar resiliência local (Olsson, 2020). Os atores que vem 

moldando o Donut: académicos e pesquisadores compartilham conhecimento, pesquisas e 

tem a oportunidade de avaliar como Melbourne está se saindo para espelhar os resultados 

positivos e corrigir os negativos. O que demonstram divulgando a inquietação com o 

aumento da preocupação climática e a crise hídrica (Dale, 2020), na Austrália; unindo 

pessoas com pensamento colaborativo e que compartilham a tomada de decisões, pensando 

em tornar a comunidade mais conectada, inclusiva, resiliente e regeneradora (Crowley et al., 

2021). Os documentos de Sydney foram bem formulados e possuem quatro estudos de caso 

de projetos de ED. As lacunas dos projetos se encontram na falta de manifestação de como 

o governo lida e responde aos projetos, já que instituições públicas não participam do Donut 

de Sydney. 

Quanto a cidade de Melbourne, o modelo Donut foi financiado por cinco meses com 

apoio do governo da cidade de Melbourne, além de possuir diversos apoiadores do setor 

privado. Melbourne conseguiu uma grande mobilização comunitária em seu Donut, com 

interesse em uma inovação social, com foco em negócios regeneradores para definir os 

problemas da cidade, incluir os povos originários nas propostas, envolver os tomadores de 

decisão e as empresas a participarem de uma transformação económica. Nos documentos de 

Melbourne encontramos citados diversos projetos que os formuladores do Donut entendem 

ser importantes catalizadores sociais e ambientais para a transição económica, a maioria 

deles já com implementação. Os formuladores categorizaram os projetos de acordo com os 

limites do Donut e as necessidades que os princípios do Donut pontuam. Contudo, os 

documentos possuem uma lacuna que é não mencionar quais projetos estão sendo 

supervisionados e acompanhados pela equipa do Donut de Melbourne, para definir de forma 

clara e precisa se são realmente projetos da ED. Como também não possuem uma descrição 

individual de cada projeto, o que poderia ter sido feita pelos operadores do Donut e incluída 

nos documentos ao invés de apenas serem citados e categorizados. A justificativa dessa 

brecha pode ser a falta de metodologia que a ED tem na forma como cada operador deveria 

descrever os documentos e qual metodologia sistematizada usar para definir os projetos, já 

que é de livre iniciativa, motivação e elaboração daqueles que desejam desenhar um modelo 

Donut local. 
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Por fim, a forma como Melbourne dispôs os projetos nos documentos do seu modelo 

Donut pode dar a impressão de enviesamento em nossa investigação e por esse motivo 

deixamos claro que as demais cidades também possuem projetos interessantes, sustentáveis 

e com a função de reduzir a pobreza, porém, nos limitamos a investigar apenas aqueles que 

os nomes estavam expressamente escritos nos documentos do modelo donut operacional, 

para termos a maior segurança que mesmo que os nomes tenham apenas sido citados no 

documento, como fez Melbourne, os operadores tiveram o cuidado de pesquisar projetos que 

as cidades tinham confiança em preencher critérios sociais e ambientais dos princípios da 

ED. 
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5. Conclusão e Reflexões Finais 

Esta dissertação surgiu da inexistência na literatura de um estudo sistemático sobre 

as práticas da Economia Donut, que pudessem contribuir para a diminuição da pobreza 

feminina. 

O nosso objetivo geral era o de compreender de que forma a ED pode contribuir para 

práticas locais de redução de pobreza feminina. Mais concretamente, pretendíamos 

identificar as propostas da Economia Donut para a redução da pobreza feminina e analisar 

de que forma as propostas para a redução da pobreza feminina estão sendo implementadas 

ao nível local. 

Na revisão de literatura observamos um potencial preocupação da Economia Donut 

em ser um capacitador de melhorias nas práticas sociais e ambientais, através da inclusão de 

aspectos sociais, como a pobreza, estarem incluídas na dimensão social da sustentabilidade. 

A Economia Donut consegue ser enfática em discorrer que por mais que existam opiniões 

diversificadas entre as pessoas e entre países, dois objetivos são substanciais para a 

manutenção da vida terrena: acabar com a extrema pobreza e agir através de práticas 

sustentáveis que respeitem os limites do planeta (Raworth, 2017a). 

Os estudos de caso analisados permitem-nos concluir que existe, na melhor das 

hipóteses, potenciais práticos de Economia Donut que auxiliam na redução da pobreza 

feminina. Porém, após a análise dos documentos e dos projetos de ED, não foram 

encontrados muitos dados quantitativos que atribuam aos projetos a retirada das mulheres 

da extrema pobreza, e em nossos resultados encontramos 11 projetos incluídos nos 

documentos como participes da ED que possuem no desempenho de suas funções a 

diminuição da pobreza feminina (RedR Australia, Sister works, Good Shepherd, Fare Share, 

Shebah, Community Exchange system Australia, She’s crowd, #LetHerSpeak, Pingala, Crop 

swap Australia, Smart window dressing). 

Particularmente, se olharmos para as categorias da pobreza mais recorrentes 

encontradas na revisão sistemática da literatura: pobreza de rendimentos, pobreza alimentar, 

pobreza de infraestrutura, pobreza educacional e pobreza de saúde, concluímos que os 11 

projetos funcionam em três das cinco cidades pesquisadas: Melbourne, Sydney e 

Amsterdam; atuando com finalidades diferentes entre si, mas auxiliando na diminuição dos 

tipos de pobreza identificados. 
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Outra implicação dessa pesquisa foi descobrir que dos 11 projetos que atuam na 

redução da pobreza feminina, cinco deles atuam combatendo a violência de género. Os 

projetos: RedR Australia, Good Shepherd, She’s crowd, #LetHerSpeak e Pingala, possuem 

no corpo do texto as identificações de auxiliares a “sexual assault victim” e/ou “gender- 

based violence”. 

As práticas de Economia Donut ainda estão no princípio do seu desenvolvimento e 

ainda não possuem muitos resultados que possam ser verificados ou comparados através de 

dados e documentos. Podendo ser uma possibilidade para que outros estudos se desenvolvam 

e possam enfatizar como a ED está auxiliando na redução da pobreza de mulheres e 

raparigas. 

Sabemos que qualquer transformação social é complexa e necessita uma alteração 

não apenas social, mas também cultural. Observar as percepções emocionais, sociais, étnicas 

e culturais que moldam de forma complexa e interconectam as cidades são a base para 

iniciativas económicas que busquem soluções para um melhor desenvolvimento humano 

localizado; não desprezando ou minimizando os impactos étnicos culturais das 

comunidades, mas estudando-os e integrando-os, como o modelo Donut nos demonstra. 

Ao aproveitar a oportunidade de os seres humanos serem propícios a desenvolverem 

uma empatia social, e por esse motivo, por mais prematuros que sejam os primeiros 

resultados da prática da ED, ela demonstra ser um potencial catalizador de motivação social 

para cobranças públicas direcionadas. 

Estamos passando por um momento de transformações mundiais, que já davam sinais 

de predisposição, mas que foram aceleradas pela pandemia da COVID-19. Temos uma 

oportunidade de moldar e atualizar as comunidades, através de modelos transformacionais 

validados, como os projetos de ED. Visto que, inovações ajudam a melhorar as culturas e a 

sociedade, desde que sejam fomentadas em modelos comprovativamente interessantes para 

a comunidade e construídas para aumentar a empatia e a equidade. 

A brecha metodológica deixada pela ED pode trazer desvantagens para as cidades 

que desejam desenhar seu Donut local, pela falta de um método que estruture 

sistematicamente a análise das variantes encontradas em cada localidade. Porém, a expansão 

da ideia do Donut pode direcionar adequadamente a pressão sobre os governos locais, para 

que as futuras ações públicas e as cobranças sobre o setor privado sejam planejadas dentro 

do modelo Donut de Economia. 
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O que pode vir a facilitar o planejamento socioeconómico dentro do modelo Donut 

para as cidades. Desde que a livre metodologia que a ED deixou como lacuna não seja 

utilizada como oportunidade para fortalecer mecanismos que prejudicam os direitos 

humanos e o meio ambiente. 

Portanto, segundo a revisão de literatura sobre a pobreza feminina, as implicações 

que a pobreza acarreta são intensificadas quando o agente pobre é uma mulher, isso porque 

as sociedades ainda não são completamente equitativas, o que intensifica a constância do 

estado de privação vivenciado pelas mulheres. A investigação levou a crer que a ED, por 

mais prematura que sejam suas ações práticas, abre oportunidade para possibilidades futuras 

de melhorar as condições socioeconómicas das mulheres e consequentemente da 

comunidade. 

Se a economia passar a agir de acordo com “valores familiares” (Stiglitz, 2020, p. 

252), assim como a ED exemplifica, e os Estados projetarem programas que equilibrem o 

trabalho e a vida das pessoas, a governança local tem possibilidades de se fortalecer e 

consolidar a resiliência comunitária (Calisto Friant et al., 2020; Olsson, 2020). 

Estados prontificando programas e projetos para lidar com crises económicas, antes 

que elas se estabeleçam, fazendo com que a adaptação económica e climática aconteçam de 

forma eficiente, fará com que a resiliência se configure naturalmente (Crowley et al., 2021; 

Olsson, 2020; Stiglitz, 2020). Mas será impossível alcançar uma resiliência comunitária sem 

incluir as mulheres nas políticas públicas, no poder político e na tomada de decisões 

(Coulter, 2009). 

Um ponto crucial que os governos precisam observar são as novas reinvindicações 

das pessoas, que não desejam mais trabalhar em empresas que não se preocupam com a 

destruição do meio ambiente e com a melhoria da vida de todos, voltarem sua atenção para 

as causas estruturais da pobreza das mulheres e buscarem soluções que perdurem a longo 

prazo (Rice, 2001; Stiglitz, 2020), como a reinvindicação do salário feminino equitativo ao 

masculino. Parte das mulheres do século XXI “querem progredir na carreira, mas também 

querem uma família feliz” (Stiglitz, 2020, p. 251), o que não pode ser desprezado por 

governos e empresas, já que um bom capital humano é a força motriz da economia (Wu & 

Qi, 2017). 

A complexidade humana ganhou novos formatos, reinvindicações e motivações com 

a vida contemporânea e tecnológica, e a resposta que os governos precisam dar não pode se 
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escusar de inclui-las em suas pautas e políticas públicas. A erradicação da pobreza e a 

melhoria na vida das mulheres e crianças se tornaram pautas conhecidas e reivindicadas 

pelos países, sendo indispensável que formuladores de políticas públicas examinem o 

funcionamento de economias mais solidárias como potenciais ferramentas de diminuição da 

vulnerabilidade sofrida pelas mulheres (Randy Albelda, 1999). 

Portanto, concluímos que para que projetos e políticas públicas de erradicação da 

pobreza feminina obtenham êxito é necessário um maior comprometimento dos setores 

público e privado (Coulter, 2009; Goldblatt, 2009; Wu & Qi, 2017). Como também, uma 

maior abertura política para as reinvindicações da sociedade, dentro de suas nuances, 

reformulando as políticas existentes para que respondam as novas complexidades humanas 

e dando espaço para desafiar a política de bem-estar existente (Schram, 1993). O que a priori 

parece complexo, porém, as mudanças ambientais e sociais podem acelerar a pressão por 

mudanças profundas. 
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Anexos 1 
 

Local de identificação dos projetos: 
 
 
https://staticl.squarespace.com/static/5f684d39e08c862107326d43/t/60881373cec2c10c704f7b82/1619530661887/ 

Towards+a+Regenerative+Melbourne+Report+April+2021.pdf 

Cidade: Melbourne 

Nº Categoria da 

pobreza que 

auxilia 

Projeto Site 

1 Alimentar Open Food Network https://openfoodnetwork.org.au/ 

Rendimentos 

2 Alimentar Kitchen Garden Foundation https://www.kitchengardenfoundation.org.au/ 

Educacional 

3 Alimentar Sustain https://sustain.org.au/ 

Rendimentos 

4 Alimentar Fare Share 

and other food relief organizations 

*Pesquisado apenas o projeto que 

possui nome especificado. 

https://www.fareshare.net.au/melbourne/ 

Feminina 

5 Alimentar Bring Me Home https://www.bringmehome.com.au/ 

Rendimentos 

6 Alimentar Suburban and Inner-City Farmer 

Markets 

*Pesquisado apenas o projeto 

‘Melbourne Farmers Market’s 

https://mfm.com.au/ 

Rendimentos 

7 Alimentar Community and rooftop Gardens 

*Pesquisado o Incentivo do Conselho 

municipal de Melbourne para que os 

habitantes plantem, façam fachadas 

verdes e telhados verdes. 

https://www.melbourne.vic.gov.au/community/gree 

ning-the-city/green-infrastructure/Pages/green- 

infrastructure.aspx Infraestrutura 

8 Alimentar Bulk buy stores 

*Pesquisado apenas a ‘The full pantry’ 

https://www.thefullpantry.com.au/ 

9 Alimentar STREAT https://www.streat.com.au/ 

Rendimentos 
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 Educacional   

10 Infraestrutura Yarra River Keeper Association https://yarrariver.org.au/ 

11 Infraestrutura The Nature Conservancy https://www.natureaustralia.org.au/ 

12 Educacional Water Aid https://www.wateraid.org/au/ 

Infraestrutura 

Rendimentos 

Educacional 

13 Infraestrutura National independent water 

and catchment policy centre 

*Pesquisada apenas a fundação Ian 

Potter 

https://www.ianpotter.org.au/catalysing- 

changeanationalindependent-water-and-catchment- 

policy-centre/ 

14 Infraestrutura Greenstar 

and Other sustainability Ratings 

*Pesquisada apenas a empresa 

Greenstar 

https://www.certifiedenergy.com.au/greenstar/ever 

ything-you-need 

15 Alimentar Urban Coup https://www.urbancoup.org/ 

Infraestrutura 

Educacional 

16 Infraestrutura Victorian Energy Saver https://www.victorianenergysaver.vic.gov.au/ 

Rendimentos 

17 Rendimentos A New Normal https://www.normalise.it/ 

Infraestrutura 

18 Infraestrutura Nightingale Housing https://nightingalehousing.org/ 

19 Alimentar 20-minute Neighbourhoods https://www.planmelbourne.vic.gov.au/current- 

projects/20-minute-neighbourhoods Rendimentos 

Educacional 

Infraestrutura 

Saúde 

20 Alimentar RedR Australia https://www.redr.org.au/home 

Rendimentos 

Educacional 

Infraestrutura 

Saúde 

Feminina 

Combate à 

violência 

21 Saúde Climate and Health Alliance https://www.caha.org.au/ 
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22 Saúde RMH Foundation https://www.thermh.org.au/foundation 

23 Saúde SANE Australia https://www.sane.org/ 

24 Rendimentos Lively Social Enterprise https://lively.org.au/ 

Saúde 

25 Alimentar Nextdoor App https://au.nextdoor.com/ 

Rendimentos 

Saúde 

Infraestrutura 

Educacional 

26 Alimentar Father Bob Maguire 

Foundation 

https://www.fatherbobs.com/ 

Infraestrutura 

Educacional 

27 Saúde Good Karma Networks https://www.goodkarmaeffect.com/ 

Alimentar 

Infraestrutura 

Educacional 

Rendimentos 

28 Rendimentos MeetUp https://www.meetup.com/en- 

AU/cities/au/melbourne/ Saúde 

Educacional 

29 Rendimentos Renew https://renew.org.au/ 

Infraestrutura 

Saúde 

30 Educacional Libraries 

*Pesquisamos apenas a biblioteca 

pública de Melbourne 

https://www.melbourne.vic.gov.au/community/libr 

aries/Pages/libraries.aspx 

31 Alimentar Melbourne Soup https://melbournesoup.com/ 

Rendimentos 

Infraestrutura 

Saúde 

Educacional 

32 Rendimentos Ross House https://rosshouse.org.au/ 

Infraestrutura 

33 Rendimentos Probono Australia https://probonoaustralia.com.au/ 

Educacional 
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34 Rendimentos Volunteering Victoria https://www.volunteeringvictoria.org.au/ 

Educacional 

35 Saúde Gather My Crew https://www.gathermycrew.org.au/ 

Alimentar 

36 Rendimentos Good Cycles https://www.goodcycles.org.au/ 

Educacional 

37 Rendimento Shebah https://www.shebah.com.au/ 

Feminina 

38 Rendimentos Greek / Lunar New Years 

and Other cultural festivals 

 
*Pesquisado apenas o ‘Greek festival’ e 

o ‘Lunar New Years festival’ 

https://www.greekcentre.com.au/ 

https://melbournechinesenewyear.com/ 

 
Catálogo de festivais em Melbourne: 

https://whatson.melbourne.vic.gov.au/things-to- 

do/festivals 

Saúde 

39 Educacional NGV and other galleries https://www.ngv.vic.gov.au/ 

40 Rendimento CoffeE roasters and cafés 
 
 

* Melbourne é a capital do café da 

Austrália, a cidade tem centenas de 

cafés independentes, que empregam 

muitas pessoas (principalmente jovens 

estudantes). 

Exemplos: 

https://www.threethousandthieves.com/ 

https://sevenseeds.com.au/ 

41 Saúde AFL 

(Liga de futebol australiano) 

https://www.aflvic.com.au/ 

42 Educacional Immigration Museum https://museumsvictoria.com.au/immigrationmuseu 

m/ 

43 Rendimentos Mosaik Experiences http://www.mosaikexperiences.com.au/ 

Saúde 

44 Rendimentos Sister works https://sisterworks.org.au/ 

Educacional 

Saúde 

Feminina 

45 Rendimentos Earth Worker Cooperative https://earthworkercooperative.com.au/ 

46 Rendimentos B Corporation https://www.bcorporation.com.au/ 

Educacional 

47 Rendimentos Hire Up https://hireup.com.au/ 

Educacional 
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 Saúde   

48 Rendimentos Social Procurement Framework https://www.buyingfor.vic.gov.au/social- 

procurement-framework-and-guides 

49 Educacional CERES Educational Experiences e 

CERES Environmental Park 

https://ceres.org.au/ 

50 Educacional CERES Work Experiences 

*Voluntariado dentro do parque Ceres 

https://ceres.org.au/volunteer/work-experience/ 

51 Saúde Paid parental leave (licença parental) https://www.fairwork.gov.au/leave/maternity-and- 

parental-leave/paid-parental-leave Rendimentos 

52 Saúde 4 Day work week 

*O governo australiano está 

investigando se uma semana de trabalho 

mais curta, com 4 (quatro) dias, seria 

viável. Seu Comitê Permanente sobre 

Economia e Gênero e Igualdade 

Económica divulgou um documento de 

discussão sobre o futuro da semana de 

trabalho no dia 16 de junho de 2021, e 

está solicitando apresentações por 

escrito até 1º de novembro de 2021. 

https://www.parliament.act.gov.au/parliamentary- 

business/in-committees/committees/egee/inquiry- 

into-the-future-of-the-working-week 

Rendimentos 

53 Rendimentos Community Exchange System Australia https://www.communityexchange.net.au/ 

Feminina 

54 Alimentar Good Shepherd https://goodshep.org.au/ 

Saúde 

Infraestrutura 

Educacional 

Rendimentos 

Feminina 

Combate à 

violência 

55 Rendimentos 

Educacional 

Micro Finance https://www.melbournemicrofinance.com/ 

56 Saúde Groupwork Centre https://groupwork.com.au/ 

Educacional 

57 Rendimentos Global Leadership Foundation https://globalleadershipfoundation.com/ 

Educacional 

58 Alimentar Regenesis Group https://regenesisgroup.com/ 
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 Educacional   

Saúde 

Infraestrutura 

Rendimentos 

59 Educacional The School of Life https://www.theschooloflife.com/ 

Saúde 

60 Rendimentos Small Giants Academy https://www.smallgiants.com.au/ 

Educacional 

61 Educacional Laneway Learning https://www.lanewaylearning.com/ 

62 Infraestrutura Cooperative Power https://www.cooperativepower.org.au/ 

63 Rendimentos Community Power Agency https://cpagency.org.au/ 

Infraestrutura 

64 Rendimentos Hepburn Wind Community Energy https://www.hepburnwind.com.au/ 

Infraestrutura 

65 Infraestrutura Solar Victoria https://www.solar.vic.gov.au/ 

66 Educacional What's Your 2040 (documentario) https://whatsyour2040.com/ 

67 Infraestrutura Solar Our Schools 
 
 

*Petição ao primeiro-ministro para que 

financie energia solar e baterias para 

todas as escolas e centros de educação 

infantil na Austrália. 

Com o intuito: Criar pelo menos 6.870 

empregos de energia renovável. Reduzir 

as contas de energia das escolas, o que 

libera mais fundos para recursos de 

aprendizagem. 

https://www.ap4ca.org/solarourschools 

Rendimentos 

68 Educacional She's a Crowd https://shesacrowd.com/ 

Feminina 

Combate à 

violência 

69 Educacional Michael West Media https://www.michaelwest.com.au/ 

70 Educacional #LetHerSpeak https://www.letusspeak.com.au/ 
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 Feminina   

Combate à 

violência 

71 Educacional Humans in Geelong https://humansingeelong.com/ 

72 Educacional Australian Progress https://www.australianprogress.org.au/ 

Rendimentos 

73 Educacional MITS https://mits.vic.edu.au/ 

74 Educacional Melbourne Social Equity Institute https://socialequity.unimelb.edu.au/ 

Saúde 

Rendimentos 

Infraestrutura 

75 Saúde NDIS https://www.ndis.gov.au/ 

Rendimentos 

Infraestrutura 

76 Saúde Mission Australia https://www.missionaustralia.com.au/ 

Rendimentos 

Infraestrutura 

Educacional 

77 Educacional Stronger Stories https://strongerstories.org/ 

78 Educacional Friends of the Earth Melbourne https://www.melbournefoe.org.au/ 

79 Educacional Vote FluxLabGov.City – 

City as a Commons 

*Os deputados e senadores eleitos do 

‘Flux’ renunciam a sua autonomia e 

usam seus votos de acordo com os 

resultados produzidos pelo Flux: cada 

cidadão australiano inscrito no Flux 

recebe um voto para cada projeto de lei 

perante o parlamento. 

https://voteflux.org/ 

80 Educacional Sociocracy https://www.sociocracyforall.org/ 

81 Educacional Democracy in Colour https://democracyincolour.org/ 

82 Rendimentos Beapplied 

* Aplicativo que auxilia na contratação 

imparcial de funcionários. 

https://www.beapplied.com/ 

83 Educacional Minus 18 https://www.minus18.org.au/ 
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 Saúde   

84 Educacional Local newspapers in different languages 
 
 

*   Jornais   e revistas   em línguas 

estrangeiras estão disponíveis. 

http://www.newspowercentre.com.au/foreign_lang 

uage_newspapers.jsp 

https://www.melbourne.vic.gov.au/community/libr 

aries/using-thelibrary/Pages/languages-other-than- 

english.aspx 

85 Educacional Neighbourhood Houses https://www.nhvic.org.au/ 

86 Educacional Bicultural bilingual information access https://arts.unimelb.edu.au/research-unit-for- 

multilingualism-and-cross-cultural- 

communication/community/information-on- 

multilingualism 

87 Educacional Ethnic Communities 

Council Victoria 

https://eccv.org.au/ 

88 Educacional ADAPT Loddon Mallee https://www.adaptloddonmallee.com.au/ 

89 Educacional Melbourne Urban Forrest – Visual 

* Plataforma de código aberto, com 

dados disponíveis ao público acerca do 

Plano Distrital das Florestas Urbanas. 

http://melbourneurbanforestvisual.com.au/ 

90 Educacional Victorian Cleantech Cluster https://www.victoriancleantech.org.au/ 

91 Rendimentos Jaunt Motors 

*Startup que converte Land Rovers 

fabricadas de 1958 a 2015 em veículos 

elétricos para explorar a Austrália. 

https://jauntmotors.com/ 

92 Educacional Port Phillip Eco Centre https://ecocentre.com/ 

93 Educacional Stop Ecocide https://www.stopecocide.earth/ 

94 Educacional Werribee Purple Water Pipe https://www.citywestwater.com.au/about_us/major 

_projects/west_wyndham_recycled_water_project 

95 Rendimentos Brickworks Shopping Centre https://www.burwoodbrickworks.shopping/ 

96 Infraestrutura The Aboriginal Water Program https://www.water.vic.gov.au/aboriginal- 

values/the-aboriginal-water-program Rendimentos 

Educacional 

97 Alimentar Greenfleet https://www.greenfleet.com.au/ 

98 Alimentar Melbourne Sky Farm https://www.melbourneskyfarm.com.au/ 
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 Educacional   

99 Alimentar Urban Growers https://urbangrowers.shop/ 

Educacional 

10 

0 

Educacional Plant-for-the-planet https://a.plant-for-the-planet.org/ 

Rendimentos 

 
 

Local de identificação dos projetos: 

https://www.incollaboration.com.au/catalysing-the-sydney-commons-lab 

 

Documento específico: https://drive.google.com/file/d/1TxN4XFORuS6i_xgL0QhLyWODXXWS6zx/view (p.14- 

20) 

Cidade: Sydney 

Nº Categoria da 

pobreza que 

auxilia 

Projeto Site 

1 Infraestrutura Pingala Local no documento de Sydney: p.18-19 

Página do projeto: https://pingala.org.au Educacional 

Feminina 

2 Alimentar Food Lab Local no documento de Sydney: p.20-21 

Página do projeto: https://foodlabsydney.com Rendimentos 

Educacional 

3 Alimentar Crop Swap Australia Local no documento de Sydney: p.16-18 

Página do projeto: https://www.cropswap.sydney/ Rendimentos 

Educacional 

Feminina 

4 Infraestrutura Inner West Tool Library Local no documento de Sydney: p.14-16 

Página do projeto: http://innerwesttoollibrary.com.au/ Educacional 

 
 

Local de identificação dos projetos: https://donut.brussels/situations/ 

Cidade: Bruxelas 

Nº Categoria da pobreza que auxilia Projeto 

1 Rendimentos Masui 

Educacional 

Infraestrutura 

2 Rendimentos ARC-EN-CIEL 

Infraestrutura 

3 Rendimentos DELVA empreendimento da Democo 
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 Infraestrutura  

 
 

Local de identificação dos projetos: 

https://amsterdamdonutcoalitie.nl/project/6821/donut-deals 

Cidade: Amsterdam 

Nº Categoria da 

pobreza que 

auxilia 

Projeto Documentos: 

1 Rendimentos Smart Window Dressing https://www.cocratos.nl/wp- 

content/uploads/2019/10/projectverslag-Donut-Deal-def.pdf Infraestrutura 

Educacional 

Feminina 

2 Infraestrutura POM - Deal https://www.cocratos.nl/wp- 

content/uploads/2019/10/Projectplan-GF-E.pdf 

3 Infraestrutura Quickfix Brigade https://www.cocratos.nl/wp- 

content/uploads/2019/12/Donut-Deal-QuickFix-Brigade.pdf Educacional 

 
 

Local de identificação dos projetos: https://wechange.de/group/donut-berlin/ 

Cidade: Berlim 

Nº Categoria da 

pobreza que 

auxilia 

Projeto 

1 Educacional Berlim está modelando o Donut e buscando investimento através de workshops, palestras, 

reuniões e aulas abertas ao público. 

 


