Women in Business Friendly Cities
Que Lisboa queremos?
1ªCONFERÊNCIA WinB – 8 de Junho 2017, 9h-13h
Com o título escolhido para esta 1ªConferência pretende-se trazer para a discussão
pública o tema, comprometendo atores relevantes e tendo como referência o caso de
Lisboa, que lidera já a mudança. Assim se começa a definir, de forma progressiva mas,
consistente e participada, o que é, ou se entende que deva ser… uma Women in
Business Friendly City. Que vantagens do ponto de vista do desenvolvimento e do bemestar individual e colectivo pode trazer e que indicadores a podem definir, tendo em
vista o objectivo da replicação futura do conceito para outras cidades, quer em
Portugal, quer a uma escala global.
8h15 ACOLHIMENTO | ACREDITAÇÃO
9h00 WELCOME aos participantes
 Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género da
Presidencia do Conselho de Ministros, Teresa Fragoso (confirmada)
 Vice-Presidente da CML , Duarte Cordeiro (confirmado)
9h15 WARMUP pequeno vídeo com vários testemunhos WinB
9h20 Sessão de ABERTURA: Presidente da FUNDAÇÃO MARIA CRISTINA escalada ao EVEREST da 1ª e única mulher Portuguesa: “soft skills para o
sucesso: coragem, determinação, foco, resiliência, capacidade para assumir
riscos e generosidade”. Passa filme/imagens da Maria no EVEREST (confirmado)
9h45 1ºPAINEL: “PATRÕES &PATROAS” - conversa animada pela jornalista
Marta Rangel, entre o Presidente da CIP, António Saraiva (confirmado) e a
Presidente do GLOBAL COUNCIL OF WOMEN IN LEADERSHIP, Linda Pereira
(confirmada).
10h30 FLASHMOB WinB, um momento de responsabilidade social WinB, a favor
da Fundação Maria Cristina (leilão de: Jantar com a Presidente da Fundação Maria
Cristina, no restaurante “Peixola” e, rifas para oferta de Joia assinada por Liliana Alves +
Carteira FLUOBAGS by Ana Salgado + 2 Sessões de Coaching Profissional Cathya Ziebel +
1 voucher de fim de semana GARVETUR + 1 Workshop “Career Management”
BCONSULTING + outros a angariar.

10h40 2ºPAINEL: O que é e como se constrói uma WinB Friendly City - Diogo
Queiroz e Andrade, Diretor adjunto do Jornal Público (confirmado) conduz as
intervenções d@as convidad@s: Isabel Neves Presidente do Lisbon
Business Angels Club e protagonista do programa televisivo SHARK TANK
(confirmada); Sofia Tenreiro CEO CISCO e Presidente da Câmara Comércio
Americana em Portugal (confirmada); convidada Internacional da Embaixada
Britânica em Lisboa Aba Schubert - Aethel Partners LLP Aba (confirmada); Pedro
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Rocha e Silva Partner Neves de Almeida, HR Consulting (confirmado; Gonçalo
Teixeira Impact Hub (confirmado)
“O que é preciso fazer para termos uma Cidade Women in Business Friendly?
Como se constrói, quem são os atores chave? Como podem os convidados do
painel, em concreto, contribuir nas suas esferas de influência para esta
realidade? E, como Women in Business Friendly Cities podem contribuir também
para o progresso do Desenvolvimento e Bem-Estar, a uma escala global?
11h20 COFFEE BREAK – bar; visita ao espaço de exposição de empresas, painel
para os participantes inscreverem frases inspiradoras e propostas de ação
11h30 PRÉMIO WinB
“Women in Business friendly Company 4 a WinB friendly City” - Fernanda
Freitas (confirmada) apresenta, explicando este prémio, que incluirá a
certificação das empresas de cada Cidade, começando por Lisboa, que
investirem na incorporação, na sua organização e métodos, de medidas,
regulamentos e/ou boas práticas, que vão resultar dos trabalhos da Conferência
a decorrer, a ser divulgados junto do tecido empresarial.
11h40 “METAS e METODOS para uma WinB Friendly City”: Dinâmica de COCRIAÇÃO com vários temas Identificação de propostas para a implementação
das medidas, regulamentos e/ou boas práticas, identificadas no Top
Managers WinB Business Breakfat, do kickoff WinB de 8 de Março e de outras
que os grupos queiram acrescentar
12h30 CONCLUSÕES Apresentação dos outcomes do trabalhos - cada
dinamizador de um Tema apresenta 3 tópicos, que serão escritos num painel
grande a ser fotografado e publicado nas redes sociais das WinBs, entidades
parceiras e de todos os que participaram ou tiveram conhecimento e queiram
contribuir para a promoção do conceito apresentado.
13h 00 ENCERRAMENTO (convite ao Sr.Presidente da República – a confirmar)

P´la equipa WinB, CSF, Maio 2017

