
 

Informação de Agenda  
 

Ser Mulher 
Dress Code: Sucesso online 
Quinta-feira, 7 de março | 16H00 – 19H00 

Hotel Fontecruz Lisboa 
 

Amen incentiva mulheres a serem empreendedoras... no 
online 

 
Lisboa, 04 de março de 2013 – No âmbito do Dia Internacional da Mulher, a Amen 
- líder europeia no mercado de fornecimento de soluções de presença na Internet, 
que integra a multinacional Dada – realiza na próxima quinta-feira, dia 7 de março, 
ao final da tarde, o evento “Ser Mulher – Dress Code: Sucesso Online” dedicado a 
todas mulheres que tenham interesse em concretizar um negócio pela via online.  
 
Com o principal objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino no mundo 
online, a Amen convidou três clientes que lideram negócios de sucesso em 
diferentes áreas, através da Internet, para mostrarem como a sua “intuição 
feminina se tornou uma vantagem competitiva”, um dos lemas deste evento 
pensado para o público feminino.  
 
O evento, que contará com a jornalista e escritora Laurinda Alves no papel de 
moderadora, terá também a presença da ISOC Portugal pela voz de Marta Moreira 
Dias, membro da Direção, que falará de Women Internet Society, e da Google, por 
Joana Santos, que ajudará a perceber como se pode promover um negócio online 
(com as Google AdWords).  
 
“O Ser Mulher será um evento diferente dos que temos vindo a realizar pois 
pretende-se que seja um género de tertúlia em que as nossas clientes Dot-Baby, 
Comcortiça e Burel Factory darão a conhecer os seus exemplos. Teremos 
momentos de partilha, convívio e networking, tudo num registo informal”, 
explica Nuno Matias, Country Manager da Amen Portugal. 
 
“A Internet ajuda a construir verdadeiros casos de sucesso e queremos inspirar 
as mulheres portuguesas que têm uma ideia de negócio a concretizá-la. Com a 
Amen e os seus parceiros, é possível conseguirem-no de forma fácil, rápida e 
acessível”, conclui o responsável da empresa.   
 
AGENDA: 
Evento: Ser Mulher | Dress Code: Sucesso Online – Para inscrições, consultar 
http://sermulher.amenworld.pt/ 
Data: 07 de março, 16H00 – 19H00 
Local: Hotel Fontecruz Lisboa | Avenida da Liberdade 138-142, 1250-147 Lisboa 
 

*** 
 



 

Sobre a Amen  
Empresa pertencente à multinacional italiana DADA, a Amen é líder europeia no mercado de 
fornecimento de soluções de presença na Internet. Em Portugal desde 2004, a Amen disponibiliza 
uma nova e extremamente competitiva gama de serviços de registo de domínios, alojamento, 
criação e promoção de Websites, bem como eficazes ferramentas de e-business, proteção de marca 
e publicidade online avançada. Com mais de 340 profissionais, a DADA opera na Europa através das 
insígnias Namesco e Amen (Reino Unido), Register365 (Irlanda), Nominalia e Amen (Espanha), 
Register.it (Itália) e Amen (Bélgica, França, Portugal e Holanda).  
Com 510.000 clientes na área do hosting, a Dada gere aproximadamente 1,8 milhões de domínios 
registados em mais de 250 extensões, apresentando cerca de 30.000 novos registos por mês.   
Em abril de 2009, a Amen finalizou a sua integração na multinacional DADA – um processo que 
processo incluiu um conjunto de mudanças, como a alteração da sua identidade visual (logótipo e 
site), com o principal objetivo de colocar a empresa entre os cinco primeiros grupos mundiais de 
serviços de Internet dedicados a profissionais e particulares, disponibilizando a oferta mais 
completa e competitiva do mercado.  
Em julho de 2010, a Amen Portugal ganhou o Prémio Leitor PCGUIA na categoria “Melhor Serviço 
de Alojamento”, sendo a primeira vencedora nessa categoria.   
 
Para mais informações contacte: 
Amen 
Inês Santos 
PressDirecto - Grupo YoungNetwork 
Rua Fernando Vaz, 12 - A 
1750-108 Lisboa 
Telefone: +351 21 750 60 40 
Telemóvel : +351 96 209 02 67 
E-mail: ines.santos@pressdirecto.com  
Web: www.youngnetwork.pt  


