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E
Neste tempo de promessas e
primícias, para além dos
compromissos, das agendas
carregadas, das feiras e das
sucessivas formações e actuações
tecnológicas gostaríamos de um
pouco de atenção por quem nos
governa. Não que apreciemos o
dirigismo e engeitemos
responsabilidades, das que nos
cabem, evidentemente.

DITORIAL

Mas os muros parecem elevar-se
sempre mais alto e o Sol teima ainda
em manter-se escondido nestes dias
de primavera, que, não sendo maus
na meteorologia, são escuros nos
nossos espíritos, tão escuros que a
esperança desfalece.
Mas somos mulheres-coragem.
Habituadas a ventos e marés, a um
rolar de ondas e programas de
governo que por vezes só salpicam e
não deixam mais que um punhado
de sal. Este sal que bem
aproveitamos para temperar o nosso
empenho e determinação em
continuar, em enfrentar uma
Comunidade Europeia sempre mais
à frente, uma globalização que não
desumanize. As portas abrimo-las
nós.

Bebido o luar, ébrios de horizontes,
Julgamos que viver era abraçar
O rumor dos pinhais, o azul dos
montes
E todos os jardins verdes do mar.
Mas solitários somos e passamos,
Não são nossos os frutos nem as
flores,
O céu e o mar apagam-se exteriores
E tornam-se os fantasmas que
sonhamos.
Por que jardins que nós não
colheremos,
Límpidos nas auroras a nascer,
Por que o céu e o mar se não seremos
Nunca os deuses capazes de os viver.
Sophia de Mello Breyner Andresen

Mas as janelas afinal deixam entrar
este sol de primavera que passa
tímido através
das vidraças.
E na
transparência
deste sonho
teimoso nos
revemos. Em
frente!
A luta não será
em vão.
Maria Teresa d'Avila
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Dr.ª Carla Manuel Rodrigues
Sócia Gerente da Algarpalcos

A Algarpalcos é uma empresa de Agenciamento, Management e Gestão
de Espectáculos.
Ao longo da sua actividade, iniciada em 2000, já fez parte de vários
projectos de cariz cultural.
Tem uma equipa sólida e especializada, sintonizada com o cliente com
vista à obtenção da maior rentabilidade e eficácia dos seus eventos,
acompanhando-os desde o delinear de estratégias até à sua execução.
A Algarpalcos, oferece ao cliente a possibilidade da realização completa
de um evento. O cliente tem a possibilidade e encontrar numa só empresa
todo o processo de criação de um festival de musica, de um espectáculo,
mostra de produtos ou congresso.
O nosso objectivo é aplicar a nossa experiencia em capacidade técnica
ajudando os nossos clientes a transmitirem as suas mensagens. Para isso
executados os projectos com um grande nível de qualidade, aplicando a
máxima eficácia na comunicação.
O nosso sistema de produção unifica os critério na gestão do trabalho,
contamos com especialistas em diferentes áreas, coordenadas entre si ...
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AMEP celebra protocolo de
intercâmbio com
Iran Business Women Council

A 26 e a 27 de Fevereiro realizou-se em Lisboa um encontro de cariz
empresarial entre uma missão iraniana chefiada pela embaixada em
Lisboa deste país e que contemplava encontros entre empresárias
iranianas e empresárias portuguesas.
Desses encontros surgiu a vontade de celebrar um protocolo de
cooperação entre as mpresárias iranianas e a Associação Portuguesa
das Mulheres empresárias.
As imagens atestam alguns momentos desse encontro e o assinar do
protocolo
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As mulheres, embora sejam altamente qualificadas, estão ainda pouco presentes
nas cúpulas da maioria das empresas, continuando a criação de uma empresa a
ser uma área predominantemente masculina. A Câmara de Comércio Italiana na
Alemanha é responsável, este ano, por um projecto internacional da rede das
Câmaras de Comércio Italianas no estrangeiro, com o intuito de contribuir para
o desenvolvimento da cooperação internacional no empresariado feminino e para
o reforçar do papel das mulheres empresárias. Tal projecto é patrocinadopelo
Ministério do Comércio Externo Italiano.
O programa prevê Workshops sectoriais que terão lugar na Alemanha, França,
Portugal, Suiça e Espanha. Aquando da fase conclusiva, por ocasião da Feira
“Meltingbox” em Turim, terá lugar um congresso entre empresárias, com a
“participação feminina” dos seis Países europeus. Antes de cada reunião,
decorrerá uma conferência durante a qual será debatida a situação do
empresariado feminino no país de origem e nos vários sectores de actividade. Por
último, serão organizados encontros bilaterais entre empresárias para sondar a
possibilidade de colaboração económica, comercial e técnica.
Em portugal a AMEP foi a Associação eleita para proporcionar este intercâmbio
entre as mulheres empresárias portuguesas e italianas. Desejamos com este
programa a que nos associamos proporcionar as seguintes oportunidades:
- Desenvolvimento das relações de negócios ao nível internacional.
- Estabelecimento de contactos em 6 países diferentes, com base nas próprias
necessidades.
- Desfrutar de uma rede internacional no âmbito do empresariado feminino.
- Aprender com as experiências de outras empresárias comparando, a nível
internacional, problemas e possíveis soluções.
- Actualização e análise do mercado nos outros Países.
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Lisboa, Hotel Açores, 1 e 2 de Outubro de 2007

1 de Outubro de 2007
18:30 h

Recepção da Delegação italiana e da Representante alemã.
Oferta de um “Porto d’Honra” na sede da Câmara de Comércio Italiana
em Lisboa

2 de Outubro de 2007
09:30 h

Boas vindas às participantes, a cargo do Dr. Filippo Montera,
Presidente da Câmara de Comércio Italiana em Portugal

09:45 h

Relação: “A mulher portuguesa no universo empresarial dos
Serviços”
Dra. Maria Teresa d’Avila – Presidente da AMEP – Associação
das Mulheres Empresárias em Portugal
Membro da NEWWW - Network Entrepreneurial Women WorldWide

10:15 h

Relação “A mulher italiana no universo empresarial dos serviços”
Dra. Manuela Cerruti – Comité Empresariado Feminino da Câmara de
Comércio Industria Artesanato e Agricultura de Vercelli

10:45 h

Coffee break

11:00 h

Encontros bilaterais

13.00 h

Almoço buffet no Hotel Açores
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uma feira temática visitada por
milhares de pessoas só as pode
oferecer uma empresa altamente
profissional que disponha de ampla
experiencia.

(... continua da página 3)

para optimizar o seu
funcionamento conseguindo o melhor
resultado. Oferece um serviço
completo de criatividade e
tecnologia.

Uma ideia, um conceito tornado
realidade.

Nele estão incluídos desde o
planeamento do evento a logística, os
recursos a técnicos e humanos, e
todos os equipamentos necessários
para a sua realização.
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Associação das Mulheres
Empresárias em Portugal
R. Vale de Santa Rita, 121 - 1º
2765-293 ESTORIL

AUTORIZADO PELOS CTT

Envie as suas sugestões, fotografias,
notícias que serão objecto da nossa melhor
atenção.
Assim,
a
direcção
do
jornal
"EMPRESÁRIAS" irá incluir, na medida do
possível, excertos de algumas dessas
cartas em edições posteriores.
Se tiveres necessidade de saber algo
sobre
financiamentos,
apoios,
informações, etc., não hesites em
contactar-nos para a morada existente na
Ficha Técnica deste jornal. Ficamos pois
a aguardar as tuas questões.

AMEP

CORREIO
DA
EMPRESÁRIA

NÃO PRECISA DE
SELO

RSF

A organização e logística que se
necessita para projectos de
envergadura como a realização de um
festival de musica, uma exposição,

EMPRESÁRIAS

ERTAMES

CALENDÁRIOS FEIRAS

D

C

CERTAMES
INTERNACIONAIS
PARA 2007

3º Quadrimestre 2007

IVULGAÇÃO
Setembro
De 6 a 9

C ER AN OR - C asa, D ecoração e Bri nde

D e 6 a 10

B R IN D E - Salão de Bri ndes e Bri nquedos

D e 19 a 23

POR TOJÓIA - Fei ra Internaci onal de Joalhari a,
Ouri vesari a e Relojoari a

Turim
22 a 23 de Outubro

Outubro

Para obter mais informações sobre este evento
consulte:

De 4 a 7

AU TOC LÁSSIC O - Salão Internaci onal do
Automóvel e do Motoci clo C lássi co e de Época

De 4 a 7

TOPC AR POR TO - Salão Auto C ompra & Venda
para Veículos Usados de Gama Alta

De 4 a 7

MOTOR SH OW POR TO - MotorShow Porto

D e 23 a 27

C ON C R ETA - Fei ra Internaci onal de C onstrução e
Obras Públi cas

www.meltingbos.it

N ovembro

SE QUERES PARTICIPAR CONTACTA O SECRETARIADO NACIONAL DA AMEP PARA
OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS

FR AN C H ISE SH OW - Fei ra de Franchi si ng da
Regi ão Norte

D e 15 a 18

VID A N ATU R A - Fei ra de C aravani smo, D esporto e
Lazer

D ez embro

amep@netcabo.pt - www.amep.pt
Tel. +351 21 467 87 60 - Fax. +351 2167 8776

STOC K MAR K ET - Stockmarket

D e 7 a 12

EMPRESARIAS
SIM,

quero continuar a receber esta revista

Opinião sobre a revista:

SIM,

Setembro
6-9
20-23

15º SMOP

Salão Profissional de Moda

SITIC

Salão Internacional das Tecnologias de
Informação e Comunicação

20-23

MUSICÁLIA

Feira da Música, Luz, Som e Imagem

28-30

VIVER SAÚDE

Salão Internacional de Saúde e Bem-Estar

28-30

AUTOCASIÃO

Salão Nacional do Automóvel Usado

29-30

PET SHOW

Show de Animais de Estimação

6-14

INTERCASA

Salão Internacional do Mobiliário,
Decoração e Iluminação

24-28

S A LÃ O
IMOBILIÁRIO DE
LISBOA

Salão Imobiliário Lisboa 2007

07-10

SINOTEC

Salão Internacional de Inovação e
Tecnologias para a Indústria

7-12

ARTE LISBOA

Feira de Arte Contemporânea

7-10

AMBIURBE

Salão Internacional do Ambiente e da
Sustentabilidade

8-10

EXPOFARMA

Feira Nacional da Farmácia

Outubro

Novembro
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quero ser contactada para me tornar membro da
AMEP
Nome:
Empresa:
Morada:
Å

Cód. Postal:
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