Estimada/o Bordador/a de Sonhos,
Será uma grande honra e privilégio podermos contar com a sua
presença nesta 24.ª edição internacional da Conferência Women Economic
Forum, a segunda em Portugal e a primeira em Tomar (cidade Templária com
Património da Humanidade) com o Tema: Inspirando Paixão e Inovação
através da Mudança Sustentável, a decorrer de 22 a 25 de março no
Pavilhão Municipal desta cidade (https://www.wef.org.in/wef-portugal-2019venue-details/).

📌COLABORAÇÃO

Este evento é da responsabilidade da ALL Ladies League Internacional/
capítulo de Tomar e Projeto Mulheres Bordadoras de Sonhos, decorre em
associação com a Câmara Municipal de Tomar presidida pela Sr.ª Presidente
Anabela Freitas, apoiada pela Câmara Municipal de Abrantes presidida pela
Sr.ª Presidente Maria do Céu Albuquerque e com a colaboração dos
Agrupamentos de Escolas locais, do Instituto Politécnico de Tomar e da Escola
Superior de Tecnologia de Abrantes, das Escolas Profissionais de Tomar e
Abrantes, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Tomar, das
Juntas de Freguesia de Tomar e outras entidades públicas e privadas,
nomeadamente a Linda’s School Instituto de Línguas como sede de
organização. Todas estas entidades colaboram ativa e voluntariamente na
realização deste grande Evento.

📌OBJETIVO

Com contornos muito especiais, esta é a primeira Conferência Internacional
dedicada ao empoderamento feminino, mas totalmente inclusiva do masculino,
a realizar na bela cidade de Tomar e o seu intuito é o de catalisar a mudança,
proporcionando uma oportunidade de reunião de jovens e adultos que tenham
exemplos reais de boas práticas, para que juntos possamos transformar o
legado de excesso e desrespeito pelo equilíbrio da Terra e pelo equilíbrio dos
reinos Animal e Humano, nesta nossa grande Casa, intensificado ao longo das
últimas décadas.
O objetivo é motivar e inspirar de forma positiva, mudanças de hábitos quer a
nível pessoal no equilíbrio corpo, mente e alma, quer a nível social, económico,
educativo, político, estrutural e ambiental.
Pretende-se inspirar os jovens a serem os líderes de uma transformação global
gradual e possível, passo a passo, estabelecendo novos paradigmas de
sucesso, equidade e cidadania, incluindo o programa o Concurso Internacional
Jovens para um Sustentável HOJE, bem como o convite a escolas e
universidades para participarem da Conferência.

Trata-se de uma excelente plataforma de networking, bem como de partilha de
experiências e saberes que deixará todos mais ricos de uma forma ou de outra.
Estimamos ter presentes entre 300 a 500 participantes de mais de 30 países,
bem como acima de um milhar de visitantes ao longo dos 3 dias do Evento,
sendo o quarto dia dedicado a Roteiros Turísticos oferecidos pela Câmara
Municipal de Tomar em parceria com o Agrupamento Nuno de Santa Maria
com o seu projeto Turismo Cultural em Férias e pela Câmara Municipal de
Abrantes.
Ler artigo da Revista Exklusiva aqui: Artigo Exklusiva Fevereiro 2019
Ler artigo na Newsletter Gaia Education: GAIA EDUCATION NEWSLETTER WEF PORTUGAL 2019

📌CERTIFICAÇÃO PARA PROFESSORES

Temos muito gosto em anunciar que a Conferência Women Economic Forum
Portugal 2019 é um evento certificado pelo "Conselho Científico e Pedagógica
da Formação Contínua" e os professores de qualquer área do ensino básico e
secundário poderão obter 20 horas de certificação. Se tiver interesse nesta
oportunidade, por favor proceda à sua inscrição conforme descrito abaixo e
contacte-nos também por e-mail para que possamos encaminhar o seu
processo para "Centro de Formação Templários", nossos parceiros e entidade
responsável pela certificação.

📌DESCONTO CP - COMO CHEGAR A TOMAR

A todos os inscritos enviaremos um cartão personalizado, para que possam
obter 30% de desconto nos comboios Regionais e Inter-Regionais de e para
Tomar entre 20 e 26 de março. Pode também chegar a Tomar facilmente de
autocarro ou carro. No link pode encontrar formas de chegar a Tomar e ao
Pavilhão Municipal: https://www.wef.org.in/wef-portugal-2019-venue-details/

📌RESERVAS DE ALOJAMENTO

No tab Hotel Booking no nosso site: https://www.wef.org.in/hotel-booking-wefportugal-2019/
Se tiver interesse em qualquer um dos alojamentos na lista, basta descarregar
o Formulário em frente do mesmo, preencher, digitalizar e enviar diretamente
para o referido alojamento.

Conseguimos preços e condições preferenciais para os Participantes da
Conferência WEF Portugal 2019, com reserva de um número de quartos
para o Evento. Assim, mesmo que alguns destes alojamentos apareçam
como não disponíveis em plataformas de reserva de Hotéis Online, os
alojamentos por nós recomendados poderão ter ainda quartos reservados
para a WEF e a única forma de aceder aos mesmos é preenchendo o
Formulário de Registo no nosso site e enviar para os referidos
alojamentos.

📌INTÉRPRETE VOLUNTÁRIO

Para facilitar a comunicação entre o público português e os falantes de inglês
presentes na Conferência e, também, como forma de criar um programa
educativo de prática de inglês para os nossos jovens, criámos uma base de
jovens Voluntários Intérpretes que estão disponíveis para quem os solicitar.

📌FEIRA DE SUSTENTABILIDADE CRIATIVA

Durante a Conferência decorre a Feira de Sustentabilidade Criativa, na qual os
expositores farão uma mostra dos seus serviços e produtos. Se quiser ser
expositor, por favor contacte-nos. Não há qualquer custo adicional para quem
se inscreve na Conferência. De uma forma ou de outra, aproveite para visitar
esta Feira aberta ao público, que terá uma mostra variada de projetos,
produtos e serviços inspiradores.

📌VENDA DE LIVROS

Os autores inscritos na Conferência poderão vender os seus livros durante o
Evento, deixando 10% do valor das vendas para que sejam doados a
instituições que promovam a Sustentabilidade Ambiental e Oportunidades de
Empregabilidade a comunidades carenciadas. Para mais informações contactenos. Este serviço é gentilmente oferecido pela Livraria/Papelaria Nova de
Tomar.
Os restantes visitantes, não autores, poderão encontrar livros de grande
interesse e contribuir para estas causas.

📌REUNIÕES DE NETWORKING

Teremos uma sala disponível para reuniões de Networking que pode ser
requisitada durante o Evento.

📌GESTÃO DE RESÍDUOS

Gostaríamos muito que este fosse um Evento Zero Waste (Sem Lixo) e para
isso tomámos várias providências que informaremos depois da sua inscrição.

📌PREFERÊNCIAS ALIMENTARES

Haverá comida apropriada para vegetarianos e vegans e também opções sem
glúten, mas haverá também opções de carne e peixe, ainda que com uma
redução de quantidade.

📌 LIVESTREAMING E PALESTRAS
As sessões Plenárias serão todas em inglês e quanto às sessões Paralelas
haverá duas salas Paralelas bilingues e uma em inglês.
Estão assegurados voluntários pelo Instituto Politécnico de Tomar - Escola
Superior de Tecnologia de Abrantes, para o "livestreaming" das sessões
plenárias e a gravação em diferido das sessões paralelas, bem como para a
fotografia. Temos também a parceria da Mindalia TV que cobrirá o Evento e
estarão presentes paralelamente outros órgãos de comunicação.

📌

SITE E VÍDEOS

Site WEF Portugal 2019: http://www.wef.org.in/wef-portugal-2019/
Vídeos: WEF - PORTUGAL 2019 (English); WEF - PORTUGAL 2019
(Português)

📌PROCESSO DE REGISTO

PASSO
1:
A. REGISTO NO PROGRAMA PARA PALESTRANTES E PARTICIPANTES
Por favor registe-se online aqui para carregar o seu perfil, bio e selecionar as
sessões em que pretende falar: http://www.wef.org.in/wef-portugal-registration2019/ (Máximo 2 Sessões – uma Plenária e 1 Paralela ou apenas uma delas).
Pode também inscrever-se apenas como Participante ou ainda como Expositor.
No Formulário não está a opção Expositor, pelo que neste caso deve

preencher como Participante e informar-nos desta sua intenção. Pode também
ser um Expositor e Palestrante.
VER PROGRAMA: http://www.wef.org.in/wef-portugal-2019-program-details/
PASSO
2:
B. Depois da submissão bem-sucedida do Formulário de Registo, receberá
instruções para proceder ao pagamento da sua inscrição para completar o seu
Registo – o Registo é considerado válido apenas após formalização do
pagamento com envio de comprovativo.
PAGAMENTO
DA
INSCRIÇÃO
NA
CONFERÊNCIA:
Complete o seu registo na Conferência, preenchendo o Formulário de
Pagamento
onde
se
encontram
os
dados
de
pagamento: https://goo.gl/forms/DXAQqhcfsbN31sbJ2
O valor atual para a Conferência: 65€ por palestrante, participante ou
expositor, que inclui a participação na Conferência e acesso a todas as áreas,
almoço e coffee breaks na sexta-feira, sábado e domingo e um Jantar de Gala
Templário na sexta-feira à noite. Este valor está disponível até 10/3. Após essa
data e até 21/3 passa para 75€.
Há ainda a opção de 35€ que cobre a participação na Conferência e os coffee
breaks, mas não inclui as outras refeições.

ACREDITAÇÃO:
Caso seja professor/a do ensino básico ou secundário e pretenda obter a
certificação para a formação contínua, pedimos que, por favor, preencha
também o respetivo Formulário (apenas depois de ter completado o seu
Registo): AQUI

COORDENAÇÃO:
Relativamente ao Programa e Sessões: Pammi Singh do secretariado da WEF
poderá ser contactada em inglês através do e-mail wef.pt@wef.org.in.
Relativamente ao pagamento da Conferência e detalhes locais sobre o evento:
Tânia Castilho da Coordenação Geral do Evento poderá ser contactada através
do e-mail: wefportugal2019@aall.in

Nota: A WEF e a ALL são entidades não-governamentais sem fins
lucrativos, bem como este Evento, pelo que não poderão/poderemos
cobrir quaisquer custos.

📌CONCLUSÃO

Deixamos aqui uma última nota, para salientar que este Evento não seria
possível sem o apoio dos mais de 100 voluntários que se juntaram, cada um na
sua área e tornaram esta Conferência uma realidade, que junto com o apoio
incondicional da Câmara Municipal de Tomar, têm dado o seu melhor,
dedicando-se de coração a tornar este Evento memorável, criando laços
duradouros, com sorrisos ternos e palavras, pensamentos e ações amorosos.

