PWN Lisbon e CFA Society Portugal celebram parceria
para empowerment de mulheres na área financeira
Reforçando o seu ecossistema de parcerias de negócios, a Professional Women’s Network
Lisbon (PWN Lisbon) e a CFA Society Portugal acabam de celebrar uma parceria, no âmbito da
qual ambas as organizações alinharão a sua visão estratégica, sinergias e iniciativas comuns com
foco na diversidade organizacional e especial incidência na área financeira.
Esta parceria insere-se na visão estratégica da PWN Lisbon que visa promover alianças de
referência para a promoção da diversidade e da igualdade de oportunidades corporativas, com
parceiros de negócios, empresas privadas, instituições públicas e outras organizações
relevantes.
A rede de parceiros de negócios da PWN Lisbon, na qual se incluem players nacionais e
internacionais e, agora também a CFA Society Portugal, abrange marcas representativas dos
diferentes setores estratégicos da sociedade, assegurando a transversalidade e a diversidade
que caracterizam o tecido empresarial português.
A importância do tema da Diversidade e Inclusão (D&I) no mundo das finanças e investimentos
levou a que, recentemente, a CFA Society Portugal tomasse a iniciativa de criar o comité D&I,
no sentido de alocar recursos específicos à promoção destes valores no mercado
nacional. Neste âmbito, a Associação pretende fomentar, incentivar e promover a diversidade
– nas suas várias abrangências – e a inclusão, potenciando a entrega e motivação máximas de
cada indivíduo. A parceria com a PWN Lisbon vem ajudar a cumprir esta missão e contribuir para
um ambiente mais diverso, numa abordagem proativa e consciente do mesmo, num mundo
cada vez mais plural e per se diverso.
No contexto desta colaboração, a CFA Society Portugal poderá participar e beneficiar dos
programas e ações de role model, formação e networking da PWN Lisbon, numa lógica de
partilha de modelos de excelência. A PWN Lisbon, por sua vez, passará a integrar ações
estratégicas da CFA Society Portugal e a usufruir de recursos e espaços enquadrados na
parceria.
Para Ana Torres, Presidente da PWN Lisbon, «a parceria agora celebrada com a CFA Society
Portugal é uma mais-valia incontestável por permitir coligir esforços no acesso à igualdade de
oportunidades especificamente na área financeira e, desse modo, contribuir de forma objetiva
para o crescimento e o desenvolvimento económicos que a diversidade sempre garante».
Marcos Soares Ribeiro, CFA Presidente da CFA Society Portugal, refere que «esta parceria com
a PWN Lisbon constitui um importante impulso para o recém-criado comité CFA D&I, presidido
pela Sandra Costeira, CFA o qual reflete a crescente importância atribuída a esta matéria na área
de finanças e investimentos».

Sobre a PWN Lisbon
A PWN Lisbon, formalmente constituída em 2011, consiste numa organização sem fins lucrativos
integrada na PWN Global, com a missão de promover o desenvolvimento profissional das
mulheres em todas as suas etapas, através de práticas reconhecidas a nível internacional,
nomeadamente programas de formação em liderança e mentoring, investigação e
desenvolvimento da rede de influência e partilha de modelos de excelência. A PWN Lisbon conta,
atualmente, com mais de 300 membros ativos, entre mulheres e homens, de diferentes faixas
etárias e com total diversificação de funções, setores e culturas. Alinhada com o seu objetivo de
liderar a definição e implementação de iniciativas inovadoras no acompanhamento contínuo e
na promoção das mulheres nas suas carreiras, a PWN Lisbon dinamiza um conjunto de
programas inovadores – Liderança, Mentoring, Women on Board, Engaging Men e Youth –,
pequenos-almoços de networking, workshops e iniciativas de role model com personalidades de
referência nos mais diferentes setores do tecido empresarial português.

Sobre a CFA Society Portugal
A CFA Society Portugal, formalmente constituída em 2013, consiste numa associação sem fins
lucrativos integrada numa comunidade internacional com cerca de 150 sociedades associadas
do CFA Institute, espalhadas por 165 países, com a missão de conduzir localmente a profissão de
investimento estabelecendo os mais elevados padrões de ética, educação e excelência
profissional, apoiar a missão do CFA Institute com base nos seguintes quatro pilares: i) Promover
os padrões éticos e profissionais da indústria portuguesa de investimentos; ii) Incentivar os
membros e outros profissionais de investimento em Portugal para desenvolver o seu
conhecimento através do Programa CFA e de educação continuada; iii) Facilitar o intercâmbio
de informações e opiniões entre os profissionais da área financeira, clientes, reguladores e outros
membros da comunidade Portuguesa de investimentos; iv) Promover a compreensão do público
em geral sobre a designação CFA e da indústria de investimento.

