Partner
Alemanha (líder do projecto)
Camera di Commercio Italiana per la Germania
Kettenhofweg 65, 60325 Frankfurt am Main
www.itkam.org

Espanha
Camera di Commercio Italiana per la Spagna
Glorieta de Quevedo n. 4, 28015 Madrid
www.italcamara-es.com

França
Camera di Commercio Italiana per la Francia
134, rue de Faulbourg Saint-Honore, 75008 Paris
www.france-italie.net

Portugal
Camera di Commercio Italiana per il Portogallo
Av. 5 de Outubro 95 - 4° Dt°, 1050-051 Lisboa
Srª Almerinda Pereira
Telefone: +351 21 7950263
Mail: almerinda@ccitalia.pt
www.ccitalia-pt
AMEP – Associação das Mulheres Empresárias em Portugal
Srª Dulcineia Grilo
Telefone: +351 214678760
Mail: amep@netcabo.pt
www.amep.pt

Suíça
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
Seestrasse 123, 8027 Zurich
www.ccis.ch

Fax de resposta para o nº
214678776

PROJECTO DE REDE

Sim, desejo receber informações sobre os Workshops na Alemanha | França | Portugal | Suíça |
Espanha e no congresso/bolsa de contactos em Itália
(sublinhar país de interesse)

“Desenvolvimento da cooperação
internacional no
empresariado feminino“

Sim, desejo participar nos Workshops da Alemanha
| França | Portugal | Suíça | Espanha (sublinhar o
país que interessa)
Sim, desejo participar no congresso/bolsa de contactos em Turim

Empresa ____________________________
Nome ______________________________
Posição _____________________________
Endereço____________________________
___________________________________
Telefone ____________________________
Telefax _____________________________
E-mail ______________________________
www_______________________________

Aproveite esta oportunidade para
estabelecer contactos
internacionais

Workshop
na Alemanha, Espanha, França,
Suíça, Portugal
e
Congresso/Bolsa de Contactos em
Itália, Turim a 23.10.2007
Por ocasião da
MELTINGBOX
Feira Internacional de Direitos e
Igualdade de Oportunidades para
todos

Com o apoio do

O projecto
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 patrocinado pelo Ministério do Comércio Externo
Italiano

As oportunidades

)
)

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.

)
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.

Desenvolvimento das relações de
negócios ao nível internacional.

Actualização e análise do mercado nos
outros Países.

O programa
Suiça
Data:
Sede:
Sector:

26.09.2007
Lugano
Finança

Portugal
Data:
Sede:
Sector:

02.10.2007
Lisboa
Serviços

Espanha
Data:
Sede:
Sector:

04.10.2007
Madrid
Turismo

Alemanha

Parceiros

Data:
Sede:
Sector:

11.10.2007
Wiesbaden
Sectores tecnológicos inovadores

França
Data:
Sede:
Sector:

18.10.2007
Paris
Moda/Acessórios

Itália
Data:
Sede:
Sector:

23.10.2007
Turim, Feira Meltingbox
Diversos sectores

