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A2 Prémio Divas Angola com nova categoria  | Sociedade | Jornal de Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2017

Meio: Jornal de Angola Online

URL: http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/premio_divas_angola_com_nova_categoria_1

 
Sociedade
 
25 de Outubro, 2017
 
O prémio Divas Angola, criado para reconhecer feitos de mulheres que mais se destacam, passa a ter,
a partir deste ano, 11 categorias com a inclusão de mais uma, "Divas Angola Coca-Cola
Empreendedorismo".
 
A nova categoria foi anunciada em conferência de imprensa
 
Fotografia: Nuno Flash | Edições Novembro
 
A introdução da nova categoria, tornada pública ontem em Luanda, resulta de uma parceria criada
entre a organização do prémio Divas Angola e a multinacional Coca-Cola Company.
A Coca-Cola abraçou o projecto Divas Angola por ter também um projecto social que visa reconhecer
mulheres que fazem pequenos negócios. Com a criação da nova categoria, a ideia é dar mais
visibilidade ao projecto social da multinacional.
 
A cerimónia relativa à nona edição do prémio, atribuído anualmente, vai acontecer no Centro de
Conferência de Belas, no dia 25 de Novembro, confirmou ontem a responsável da organização, Emília
Abrantes, numa conferência de imprensa. Para a nova categoria estão inscritas 400 mulheres,
seleccionadas pela Coca-Cola. O gestor
 
da Coca-Cola Company em Angola e Moçambique, Jeremias de Freitas, disse que a nova categoria visa
homenagear mulheres empreendedoras nas comunidades a fim de incentivar o empreendedorismo no
feminino.
 
Jeremias de Freitas salientou que a sua empresa quer incentivar e criar oportunidades para mulheres
que, com pequenos negócios, garantem a sustentabilidade das suas famílias.
A nova categoria dá mais visibilidade às mulheres anónimas que contribuem muito para o
desenvolvimento das comunidades. A Coca-Cola dá formação e, à consignação, produtos da marca
Coca-Cola a mulheres que fazem pequenos negócios para terem "um negócio mais sério e capacidade
de mudar a sua história de vida e das suas famílias".
 
O período mínimo de reembolso é de um mês.
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DIVAS DE ANGOLA LANÇA NOVA CATEGORIA NOS PRÉMIOS - Revista Rumo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2017

Meio: Rumo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=afa8e40a

 
A organização dos Prémios Divas de Angola em parceria com a Coca-Cola Company, apresentaram na
manhã desta quarta-feira no anfiteatro do edifício Kilamba na Baía de Luanda, a nova categoria dos
Prémios Divas de Angola - Prémio Coca-Cola Empreendedorismo um encontro que juntou a
organização do projecto Divas de Angola, o corpo directivo da Coca-Cola Company, figuras ligadas ao
projecto 5BY20 e jornalistas.
 
O Prémio Coca-Cola Empreendedorismo é a nova categoria dos Prémios Divas de Angola, que visa
homenagear as mulheres empreendedoras nas comunidades de modo a incentivar o
empreendedorismo no feminino. "Queremos incentivar e criar a esperança nas mulheres que através
dos seus pequenos negócios garantem a sustentabilidade das suas famílias" afirma Jeremias De
Freitas Country Manager da Coca-Cola Company.
 
Diferente das outras categorias o Prémio Coca-Cola Empreendedorismo é a categoria que dá
visibilidade as mulheres anónimas que dão um enorme contributo no desenvolvimento das
comunidades com os seus pequenos negócios. "É da antítese in expectável daquilo que define uma
Diva que nasce esta parceria e este prémio".
 
Na conferência destacou-se o impacto do projecto global 5BY20, um projecto que visa prestigiar e
dignificar o papel da Mulher Angolana na sociedade, apoiar as Mulheres a desenvolver competências
de negócio e gestão, credenciando e legalizando a sua actividade, por forma a poderem ser o sustento
e o pilar das suas famílias. Estiveram presentes quatro figuras empreendedoras do projecto que
contaram as suas experiências enquanto participantes no 5BY20.
 
Para Jeremias De Freitas, esta parceria é sem dúvida uma enorme oportunidade dar visibilidade a
estas mulheres e o merecido reconhecimento pelo seu importante papel na nossa sociedade.
 
O prémio Divas de Angola acontece na sua 9º edição e este ano irá premiar 11 categorias no próximo
dia 25 de Novembro no CCB (Centro de Conferências do Belas) em Luanda onde vai prestigiar os
feitos das mulheres dentro da sociedade Angolana.
 
Wed, 25 Oct 2017 17:19:06 +0200
 
apedro
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Concurso Divas de Angola com nova categoria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2017

Meio: TPA Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5365c2bf

 
O concurso Divas de Angola vai contar, a partir da edição deste ano, com um novo prémio para
homenagear as mulheres empreendedoras das comunidades de modo a incentivar o empenho e a
criatividade feminina no país.
 
O facto foi avançado esta terça-feira, durante uma conferência de imprensa de apresentação do
referido prémio, Jeremias Freitas, tendo frisado que a nova categoria tem o propósito de incentivar e
reconhecer o trabalho das mulheres, que através de pequenos negócios garantem a sustentabilidade
das suas famílias.
 
Esclareceu que a nova categoria denominada "Prémio Coca-Cola Company" tem ainda o objectivo de
dar visibilidades às mulheres anónimas, mas muito empenhadas em prol do desenvolvimento
comunitário e bem-estar das famílias, por intermédio de pequenos negócios.
 
Na ocasião, Jeremias Freitas destacou ainda o impacto positivo do projecto Global5By20, um
programa criado para prestigiar e dignificar o papel da mulher angolana na sociedade, apoiar a classe
feminina a desenvolver competências de negócios e gestão, credenciar e legalizar a sua actividade, de
forma a poder garantir o sustento das suas famílias.
 
A 9ª edição do concurso Divas de Angola acontece dia 25 de Novembro, deste ano, no Centro de
Conferência de Belas, em Luanda, e vai contar com 11 categorias, nas quais vão concorrer mulheres
que mais se destacaram no país ao longo do ano.
 
TPA com Angop/LD
 
06h05, 25 de Outubro de 2017
 
ink, cookbook, recipes
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Concurso Divas de Angola com nova categoria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2017

Meio: Angola Press Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2eb6144

 
24 Outubro de 2017 | 17h52 - Actualizado em 24 Outubro de 2017 | 18h20
 
Concurso Divas de Angola com nova categoria Luanda - O concurso Divas de Angola vai contar, a
partir da edição deste ano, com um novo prémio para homenagear as mulheres empreendedoras das
comunidades de modo a incentivar o empenho e a criatividade feminina no país. Tweetar -A +A E-mail
Corrigir Imprimir Envia por email
 
Para compartilhar esta notícia por email, preencha os dados abaixo e clique em Enviar
 
Seu nome Seu e-mail Destinatários (para mais de um endereço de email, separe com vírgula) Corrigir
 
Para reportar erros nos textos das matérias publicadas, preencha os dados abaixo e clique em Enviar
 
Seu nome Seu e-mail Mensagem
 
O facto foi avançado hoje, terça-feira, durante uma conferência de imprensa de apresentação do
referido prémio, Jeremias Freitas, tendo frisado que a nova categoria tem o propósito de incentivar e
reconhecer o trabalho das mulheres, que através de pequenos negócios garantem a sustentabilidade
das suas famílias.
 
Esclareceu que a nova categoria denominada "Prémio Coca-Cola Company" tem ainda o objectivo de
dar visibilidades às mulheres anónimas, mas muito empenhadas em prol do desenvolvimento
comunitário e bem-estar das famílias, por intermédio de pequenos negócios.
 
Na ocasião, Jeremias Freitas destacou ainda o impacto positivo do projecto Global5By20, um
programa criado para prestigiar e dignificar o papel da mulher angolana na sociedade, apoiar a classe
feminina a desenvolver competências de negócios e gestão, credenciar e legalizar a sua actividade, de
forma a poder garantir o sustento das suas famílias.
 
A 9ª edição do concurso Divas de Angola acontece dia 25 de Novembro, deste ano, no Centro de
Conferência de Belas, em Luanda, e vai contar com 11 categorias, nas quais vão concorrer mulheres
que mais se destacaram no país ao longo do ano.
 
Assuntos Concurso Mulheres
 
24 Outubro de 2017 | 17h52 - Actualizado em 24 Outubro de 2017 | 18h20
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Prémio Divas Angola com nova categoria  | Sociedade | Jornal de Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2017

Meio: Jornal de Angola Online

URL: http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/premio_divas_angola_com_nova_categoria

 
Sociedade
 
24 de Outubro, 2017
 
O prémio Divas Angola, criado para reconhecer feitos de mulheres que mais se destacam, passa a ter,
a partir deste ano, 11 categorias com a inclusão de mais uma, "Divas Angola Coca-Cola
Empreendedorismo".
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Estão abertas as votações para o evento Divas Angola - PlatinaLine
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2017

Meio: Platina Line Online

URL: http://platinaline.com/estao-abertas-as-votacoes-evento-divas-angola/

 
Este prémio anual, que já vai na sua 9ª edição destina-se a premiar mulheres angolanas, que entre
Junho do ano anterior e Agosto do ano em curso se destacaram na sociedade (empresa, bairro, cidade
ou país) pelos seus feitos positivos que servem muitas vezes de fonte de inspiração para a juventude.
Evento dedicado à promoção da mulher angolana e de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade.
Divas Angola visa prestigiar estas mulheres vencedoras, que não se deixam vergar pelos obstáculos
em prol da construção de um futuro melhor.
 
Procura-se com este reconhecer o esforço que a mulher angolana tem feito e contributo que tem dado
para a reconstrução do país através de bons princípios, trabalho, competência e muito esforço.
 
Após indicação apresentamos os códigos de votação para via SMS votar na sua Diva ate as 12h00 do
dia 25 de Novembro.
 
A gala de premiação Divas Angola 2017 é uma produção da Glamour em Festas, que realizar-se-á no
dia 25 de Novembro, com a cobertura da ZAP no Centro de Conferência de Belas e tem como
parceiros a ZAP, Coca-Cola, UNITEL, Saudabel, Hotel de Convenções de Talatona (Hotel oficial).
 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: www.divasangola.org
 
24/10/2017
 
Platina Line
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Divas de Angola lança nova categoria: "Prémio Coca-Cola Empreendedorismo" -
PlatinaLine
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2017

Meio: Platina Line Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e3192409

 
Por: Stella Cortêz
 
Revisão: Canga Tomás
 
A organização dos prémios Divas de Angola em parceria com a Coca-Cola Company, apresentou na
manhã desta terça-feira, 24 de Outubro, no anfiteatro Afonso Van-Dúnem "Mbinda" do edifício
Kilamba, na Marginal de Luanda, a nova categoria dos prémios Divas de Angola, o prémio "Coca-Cola
Empreendedorismo".
 
Diferente das outras categorias, o prémio Coca-Cola Empreendedorismo dá visibilidade às mulheres
anónimas, que têm dado um enorme contributo no desenvolvimento das comunidades com os seus
pequenos negócios. Segundo Jeremias de Freitas, Country Manager da Coca-Cola Company, o prémio
visa homenagear as mulheres empreendedoras nas comunidades de modos a incentivar o
empreendedorismo no feminino. "Queremos incentivar e criar a esperança nas mulheres que, através
dos seus pequenos negócios, garantem a sustentabilidade das suas famílias", frisou.
 
Emília Abrantes, organizadora dos prémios Divas de Angola, explicou que a implementação dessa
categoria deveu-se a uma solicitação que a Coca-Cola fez à Glamour em Festas no meio deste ano e
que foi muito bem-vinda. "As concorrentes são todas as senhoras que fazem parte do projecto. Uma
vez inscritas, uma vez que estejam a participar na formação, já estão aptas ao prémio final, cuja gala
acontece no mês de Novembro. Não existe uma votação popular via SMS como as demais categorias.
A votação será feita pelos formadores que têm acompanhado todo o percurso delas, porque não é
justo que nós, que não as conhecemos, não estamos a acompanhar o percurso nem a evolução delas,
façamos tal julgamento" disse Emília.
 
Importa lembrar que a gala da nona edição dos prémios Divas de Angola esta marcada para o dia 25
de Novembro, no Centro de Conferências de Belas, em Talatona, e terá como convidado especial da
noite o músico C4 Pedro.
 
24/10/2017
 
Platina Line
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"Coca-Cola Empreendedorismo" é a nova categoria dos Prémios Divas de Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2017

Meio: Sapo Angola Online - Sapo Lifestyle Angola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fcb0bfc4

 
Segundo a nota enviada, o prémio Coca-Cola Empreendedorismo é a nova categoria dos Prémios
Divas de Angola, que visa homenagear as mulheres empreendedoras nas comunidades de modo a
incentivar o empreendedorismo no feminino.
 
"Queremos incentivar e criar a esperança nas mulheres que através dos seus pequenos negócios
garantem a sustentabilidade das suas famílias" afirma Jeremias De Freitas Country Manager da Coca-
Cola Company.
 
Referir que diferente das outras categorias o Prémio Coca-Cola Empreendedorismo é a categoria que
dá visibilidade as mulheres anónimas que dão um enorme contributo no desenvolvimento das
comunidades com os seus pequenos negócios. "É da antítese inexpectável daquilo que define uma
Diva que nasce esta parceria e este premio".
 
Na mesma conferência destacou-se o impacto do projecto global 5BY20, um projecto que visa
prestigiar e dignificar o papel da Mulher Angolana na sociedade, apoiar as Mulheres a desenvolver
competências de negócio e gestão, credenciando e legalizando a sua actividade, por forma a poderem
ser o sustento e o pilar das suas famílias. Estiveram presentes quatro figuras empreendedoras do
projecto que contaram as suas experiências enquanto participantes no 5BY20.
 
Para Jeremias De Freitas, esta parceria é sem dúvida uma enorme oportunidade dar visibilidade a
estas mulheres e o merecido reconhecimento pelo seu importante papel na nossa sociedade.
 
Lembrar que o prémio Divas de Angola acontece na sua 9º edição e este ano irá premiar 11 categorias
no próximo dia 25 de Novembro no CCB (Centro de Conferências do Belas) em Luanda onde vai
prestigiar os feitos das mulheres dentro da sociedade Angolana.
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Nova Categoria dos Prémios Divas Angola - Super Fashionn
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2017

Meio: Super Fashion Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3cb41e91

 
O Prémio Coca-Cola Empreendedorismo, é a nova categoria dos prémios Divas de Angola. O edifício
Kilamba na baia de Luanda acolheu hoje (24) a conferência de imprensa para apresentação da nova
categoria dos prémios, uma organização dos Prémios Divas de Angola em parceria com a Coca-Cola
Company. A Categoria do Empreendedorismo, visa dar destaque as mulheres anonimas que de algum
modo contribuem para desenvolvimento da sociedade. Maria de Carvalho, Rita Gaspar, deram o seu
testemunho sobre a experiencia de fazer parte do projeto 5BY20 que visa dar segurança, e capacitar
as mulheres a criarem seus próprios empreendimentos, criar sua poupança para combater a pobreza.
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Concurso Divas de Angola com nova categoria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2017

Meio: TPA Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c82c342c

 
O Prémio Coca-Cola Company, uma nova categoria do concurso Divas de Angola, vai homenagear as
mulheres empreendedoras das comunidades de modo a incentivar o empenho e a criatividade
feminina no país.
 
O facto foi avançado esta terça-feira, durante uma conferência de imprensa de apresentação do
prémio Coca-Cola, pelo coordenador da referida categoria, Jeremias Freitas, tendo frisado que a
incentiva tem o propósito de reconhecer o trabalho das mulheres, que através de pequenos negócios
garantem a sustentabilidade das suas famílias.
 
O prémio Coca-Cola Company, esclareceu, é a categoria que tem o objectivo de dar visibilidades às
mulheres anónimas, mas muito empenhadas em prol do desenvolvimento comunitário e bem-estar
das famílias, por intermédio de pequenos negócios.
 
Na ocasião, Jeremias Freitas destacou ainda o impacto positivo do projecto Global5By20, um
programa criado para prestigiar e dignificar o papel da mulher angolana na sociedade, apoiar a classe
feminina a desenvolver competências de negócios e gestão, credenciar e legalizar a sua actividade, de
forma a poder garantir o sustento das suas famílias.
 
A 9ª edição do prémio Divas de Angola acontece dia 25 de Novembro, deste ano, no Centro de
Conferência de Belas, em Luanda, e vai contar com 11 categorias, nas quais vão concorrer mulheres
que mais se destacaram no país ao longo do ano.
 
TPA com Angop/AF
 
19h31, 24 de Outubro de 2017
 
ink, cookbook, recipes
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